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1.  BEFOLKNING

Det bor nästan 26 700 människor i Ystads komun, 
varav ca 17 700 i staden och dess närområden. Under 
större delen av 1990-talet var folkökningen i Ystads 
kommun relativt svag efter att tidigare ha varit mel-
lan 200 och 300 invånare per år. Under senare år har 
emellertid folkökningen ökat och närmar sig åter 
kommunens målsättning, vilken innebär en tillväxt 
av befolkningen med 1 % per år.

För att nå målet måste närmare 1855 nya lägenheter 
byggas under planperioden (2004 - 2015) och dess-
utom följande antaganden uppfyllas:
• Fruktsamheten kvarstår på låg nivå under de när-

maste två åren (ca 1.65 barn per kvinna) för att 
därefter successivt öka till drygt 1.9 barn vid slu-
tet av perioden. Antalet födda beräknas härigenom 
komma att öka från 235 under de första åren till 
knappt 295 mot slutet av perioden.

• Dödligheten kvarstår på 1998-2002 års nivå un-
der de närmaste åren för att mot slutet av perioden 
sjunka något.

• Flyttningens åldersstruktur blir som under åren 
1997-2002, vilket innebär infl yttningsöverskott för 
barnfamiljer, medelålders och pensionärer och ut-
fl yttning av ungdomar.

• Flyttningsnettot blir +300 - +460 personer per år 
under hela perioden.

Befolkningsberäkning för Ystads kommun 2004-2015
Målsättning: 1 % befolkningsökning per år

År 0 1-5 6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-24 25-39 40-64 65-74 75-84 85-w Totalt

2003 Män 116 598 125 451 537 500 489 779 2215 4581 1304 947 245 12887
Kvinnor 119 541 108 388 527 551 472 771 2276 4669 1503 1313 530 13768
Summa 235 1139 233 839 1064 1051 961 1550 4491 9250 2807 2260 775 26655

2004 Män 123 602 125 425 531 525 497 811 2211 4644 1350 948 244 13036
Kvinnor 117 566 106 369 485 556 532 778 2259 4782 1534 1323 523 13930
Summa 240 1168 231 794 1016 1081 1029 1589 4470 9426 2884 2271 767 26966

2005 Män 123 621 118 414 496 557 495 855 2190 4761 1375 946 249 13200
Kvinnor 116 585 110 363 440 579 553 771 2277 4904 1546 1328 547 14119
Summa 239 1206 228 777 936 1136 1048 1626 4467 9665 2921 2274 796 27319

2006 Män 129 622 135 386 481 565 533 867 2196 4846 1406 951 250 13367
Kvinnor 122 592 121 336 423 562 582 804 2263 5017 1590 1312 576 14300
Summa 251 1214 256 722 904 1127 1115 1671 4459 9863 2996 2263 826 27667

2007 Män 134 640 123 396 455 559 558 894 2181 4899 1456 958 251 13504
Kvinnor 128 614 111 349 404 520 586 864 2251 5121 1601 1316 582 14447
Summa 262 1254 234 745 859 1079 1144 1758 4432 10020 3057 2274 833 27951

2008 Män 135 660 123 391 442 523 588 923 2164 4928 1517 958 257 13609
Kvinnor 127 625 124 353 396 473 606 886 2241 5160 1671 1313 584 14559
Summa 262 1285 247 744 838 996 1194 1809 4405 10088 3188 2271 841 28168

2009 Män 136 679 128 397 413 508 596 969 2149 4972 1578 938 272 13735
Kvinnor 129 633 129 367 370 455 590 939 2249 5189 1754 1303 589 14696
Summa 265 1312 257 764 783 963 1186 1908 4398 10161 3332 2241 861 28431
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2010 Män 143 688 136 388 421 481 590 992 2155 4963 1677 933 272 13839
Kvinnor 135 642 127 375 381 434 546 991 2222 5218 1832 1301 603 14807
Summa 278 1330 263 763 802 915 1136 1983 4377 10181 3509 2234 875 28646

2011 Män 145 707 134 402 417 469 554 1019 2206 4954 1755 919 277 13958
Kvinnor 136 661 126 391 385 427 501 1033 2235 5235 1906 1285 611 14932
Summa 281 1368 260 793 802 896 1055 2052 4441 10189 3661 2204 888 28890

2012 Män 147 721 140 411 421 439 539 1059 2205 4936 1852 910 280 14060
Kvinnor 138 673 131 393 397 399 481 1036 2247 5263 1975 1262 646 15041
Summa 285 1394 271 804 818 838 1020 2095 4452 10199 3827 2172 926 29101

2013 Män 149 734 144 422 412 448 512 1076 2227 4933 1915 929 280 14181
Kvinnor 141 684 136 395 407 410 460 995 2289 5297 2030 1276 652 15172
Summa 290 1418 280 817 819 858 972 2071 4516 10230 3945 2205 932 29353

2014 Män 152 750 145 433 426 443 501 1077 2252 4940 1958 957 280 14314
Kvinnor 144 700 136 404 424 415 454 976 2308 5338 2076 1300 646 15321
Summa 296 1450 281 837 850 858 955 2053 4560 10278 4034 2257 926 29635

2015 Män 154 766 145 443 436 447 470 1066 2277 4957 2013 975 276 14425
Kvinnor 145 715 138 414 426 428 425 937 2361 5364 2124 1313 653 15443
Summa 299 1481 283 857 862 875 895 2003 4638 10321 4137 2288 929 29868
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Befolkningsförändring för Ystads kommun 2004-2015
Målsättning: 1 % befolkningsökning per år

År Startbef Slutbef Födda Döda Fö-Dö Infl Utfl Inf-Utf
2004 26655 26966 237 -370 -133 1504 -1060 444
2005 26966 27319 236 -344 -108 1521 -1060 461
2006 27319 27667 248 -343 -95 1503 -1060 443
2007 27667 27951 259 -388 -129 1473 -1060 413
2008 27951 28168 260 -353 -93 1370 -1060 310
2009 28168 28431 262 -397 -135 1458 -1060 398
2010 28431 28646 276 -359 -83 1358 -1060 298
2011 28646 28890 279 -404 -125 1429 -1060 369
2012 28890 29101 283 -370 -87 1358 -1060 298
2013 29101 29353 288 -377 -89 1401 -1060 341
2014 29353 29635 293 -417 -124 1466 -1060 406
2015 29635 29868 297 -386 -89 1382 -1060 322

Kommunen är med hänsyn till nuvarande tätortsstruk-
tur uppdelad i fem statistikområden, se karta: 

1.Ystads stad och dess 
    utbyggnadsområden 

(17 700 inv.)

2. Svarteområdet (1790 inv.)

3. Sövestadsområdet (2010 inv.)

4. Köpingebroområdet (2360 inv.)

5. Löderupsområdet (2680 inv.)

Uppdelningen motsvarar i grova drag skolans upptag-
ningsområden, indelningen för hemsjukvård m.m.

Inom varje område fi nns minst en större tätort med 
butiker, skola och annan service. Dessa tätorter mås-
te växa något för att kompensera den minskning av 
befolkningen som fortfarande sker på landsbygden.

En tidigare målsättning för Ystads kommun har va-
rit att tillväxten av befolkningen skall fördela sig så 
att underlaget för service inte minskar inom något av 
kommunens olika delområden. Det har emellertid 
visat sig att Löderupsområdet inte kunnat leva upp 
till denna målsättning utan minskat kraftigt under 
förra planperioden. Ett särskilt projekt har påbörjats, 
som syftar till en utökad samverkan mellan Löderup 
och Borrby i Simrishamns kommun, för att de båda 
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samhällena med omgivande landsbygd skall kunna 
behålla en god servicenivå.

Genomsnittsåldern i Ystads kommun är ganska hög, 
dvs. en stor del av befolkningen är ålderspensionärer, 
21.8 % varav 58 % är kvinnor. Det är framför allt i 
staden och i Löderupsområdet som andelen ålders-
pensionärer är stor, 23.4 respektive 23.7 %. Fördel-
ningen mellan kön är ganska lika i övriga åldersgrup-
per.

Av prognosen framgår exempelvis att andelen ålders-
pensionärer ökar från 21.8 till 25.2 %. Gruppen ökar 
också i absoluta tal med nära 1800 personer. Dess-

utom ökar genomsnittsåldern inom pensionärsgrup-
pen. Detta visar sig bl.a. genom att gruppen 80 år och 
äldre ökar procentuellt mer under samma period.

Om utbyggnad sker enligt prognosens förutsättning-
ar kommer de mest dramatiska förändringarna under 
planperioden att ske inom barngrupperna. Småbarnen 
(0-5 år) ökar med 320 personer. Lågstadieeleverna 
(6-9 år) minskar med 10 personer, mellanstadieele-
verna (10-12 år) minskar med 222 personer, högsta-
dieeleverna (13-15 år) minskar med  116 personer 
medan antalet gymnasieelever kommer att minska 
med 33 personer i kommunen.

Andelen personer i yrkesverksam ålder är relativt 
konstant under perioden (ca 57 %) men gruppen ökar 
i absoluta tal med 1835 personer.

Om man studerar de olika delområdena så sker de 
största förändringarna i staden. Detta område har 
idag, liksom Löderupsområdet, den högsta genom-
snittsåldern.

Område 1 (Ystads stad) 
År 0-5 6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-64 65-w Summa
2003 813 141 510 615 676 659 10136 4141 17691
2004 851 136 494 593 670 704 10305 4193 17946
2005 889 135 485 557 672 710 10535 4232 18215
2006 919 150 435 555 659 729 10744 4280 18471
2007 972 136 445 539 637 720 10939 4310 18698
2008 996 162 441 528 600 718 11068 4357 18870
2009 1027 160 468 477 597 705 11216 4416 19066
2010 1061 166 476 483 577 683 11280 4529 19255
2011 1097 165 504 478 567 646 11346 4604 19407
2012 1130 174 508 503 514 642 11472 4712 19655
2013 1157 182 521 512 521 623 11571 4787 19874
2014 1190 186 539 543 517 613 11690 4849 20127
2015 1218 189 558 545 541 558 11788 4914 20311
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Område 2 (Svarteområdet)
År 0-5 6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-64 65-w Summa
2003 120 22 67 104 76 64 1035 302 1790
2004 118 21 63 94 93 64 1041 315 1809
2005 115 20 60 88 104 69 1045 324 1825
2006 112 23 65 72 108 79 1057 335 1851
2007 112 20 67 69 99 97 1070 345 1879
2008 110 19 65 64 92 107 1073 358 1888
2009 112 20 65 70 77 112 1092 369 1917
2010 112 20 61 71 73 102 1105 383 1927
2011 114 19 60 70 69 96 1118 396 1942
2012 115 20 60 70 75 80 1124 407 1951
2013 116 21 61 66 75 76 1132 417 1964
2014 117 19 61 65 75 73 1128 431 1969
2015 121 20 63 65 75 78 1113 454 1989

Område 3 (Sövestadsområdet)
År 0-5 6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-64 65-w Summa
2003 154 17 87 100 100 71 1210 292 2031
2004 151 27 70 107 98 82 1204 306 2045
2005 146 26 72 95 107 88 1206 315 2055
2006 149 20 72 90 103 100 1196 330 2060
2007 141 30 75 71 109 99 1194 340 2059
2008 144 20 78 73 96 108 1185 361 2065
2009 138 26 72 73 92 103 1183 377 2064
2010 135 26 78 79 74 110 1178 391 2071
2011 132 25 74 82 76 98 1174 407 2068
2012 129 25 79 76 77 93 1165 425 2069
2013 126 24 77 81 80 74 1157 442 2061
2014 123 22 76 78 83 76 1143 459 2060
2015 123 21 72 82 77 78 1139 466 2058
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Område 4 (Köpingebroområdet)
År 0-5 6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-64 65-w Summa
2003 160 26 92 116 98 88 1405 468 2453
2004 164 24 87 107 113 83 1438 465 2481
2005 167 29 86 103 126 87 1476 475 2549
2006 166 37 86 103 125 104 1506 483 2610
2007 170 29 94 98 116 121 1527 493 2648
2008 178 25 96 94 109 133 1515 526 2676
2009 180 30 93 93 109 131 1532 552 2720
2010 181 30 86 101 104 121 1546 569 2738
2011 187 31 90 106 103 116 1568 584 2785
2012 188 32 95 100 101 115 1567 606 2804
2013 190 33 97 95 110 110 1574 627 2836
2014 196 33 101 97 113 108 1570 657 2875
2015 200 32 101 104 109 107 1572 680 2905

Område 5 (Löderupsområdet)
År 0-5 6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-64 65-w Summa
2003 127 25 81 128 101 80 1503 638 2683
2004 126 22 80 115 105 94 1496 641 2679
2005 125 17 75 95 126 92 1493 647 2670
2006 119 26 65 84 131 102 1485 656 2668
2007 119 19 66 83 117 108 1479 672 2663
2008 118 20 62 78 97 128 1461 695 2659
2009 118 22 66 68 87 134 1443 717 2655
2010 117 21 61 69 86 120 1428 746 2648
2011 118 20 64 65 82 99 1431 755 2634
2012 119 21 63 70 72 89 1415 776 2625
2013 119 21 62 65 73 88 1376 807 2611
2014 119 20 63 68 70 84 1357 818 2599
2015 119 20 63 66 74 73 1339 831 2585
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2.  BOSTÄDER

För att uppfylla kommunens målsättningar om be-
folkningsökningen erfordras ett tillskott av 1855 lä-
genheter 2004 - 2015. En tidigare befolkningsprog-
nos för Ystads kommun 1999 – 2012, fördelad på de 
olika kommundelarna upprättades 1999. Prognosen 
byggde på samma förutsättningar som ovanstående 
prognos men med ett betydligt blygsammare bostads-
byggande, 1150 nya lägenheter under planperioden. 
Prognosen kan ses som en undre planeringsnivå för 
planperioden.

Kv. Grundström i Ystad

Som underlag för befolkningsprognosen i föregåen-
de avsnitt har följande antaganden om bostadsbyg-
gandet i kommunen gjorts:

Bostäder och bostadsmiljöer skall utformas så att 
kommunens mål beträffande kretsloppsanpassning, 
estetisk utformning, kvalitet, jämställdhet och till-
gänglighet uppfylls. Byggande i kollektivtrafi knära 
lägen är prioriterade.

Ystads kommun har av tradition alltid varit positiv 
till byggande i småorterna. Förutom att kommunen 
tillhandahållit tomtmark i de fl esta större samhällena 
är kommunen positiv till bostadsbebyggelse i alla 
kommunens småorter om tomten är lämplig för sitt 
ändamål, byggnaden passar i miljön och kan uppfö-
ras med hänsyn till andra intressen.

Kommunen är däremot restriktiv mot att nya tätorter 
bildas. Förutom centralorten med dess utbyggnads-
områden fi nns idag åtta tätorter med detaljplan och 
dessutom tjugo småorter som klassats som samlad 
bebyggelse. Bostadsbyggande utanför dessa områ-
den har endast medgetts om bostaden kunnat knytas 
till någon verksamhet på platsen, t.ex. jordbruk.

Under senare år har kommunen accepterat bostäder 
även på mindre fastigheter, såsom ”hästgårdar”, ”fri-
tidsjordbruk” etc. Huvudsaken har varit att etable-
ringen inte medför att nya tätorter bildas.

  Antal nya bostäder 2004 - 2015 per kommundel

Kommundel
Undre plane-
ringsnivå

Mål-
sättning

1 Ystads stad   700 1230
2 Svarteområdet   160   230
3 Sövestadsområdet     70     90
4 Köpingebroområdet   180   260
5 Löderupsområdet     40     45

Summa 1150 1855

  Kommunens bostadsförsörjningsprogram för 
  2005 – 2008    

Kommundel / År 2005 2006 2007 2008
1 Ystads stad 194 241 175 135
2 Svarteområdet 16 - 20 30
3 Sövestadsområdet - 2 3 3
4 Köpingebroomr. 23 12 34 35
5 Löderupsområdet 2 2 4 4

Summa 235 257 236 207
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3.  LANDSBYGDSUTVECKLING

Invånarantalet i de större byarna har förändrats en-
ligt nedanstående tabell sedan förra planomgången 
(1991 – 2002).

Befolkning Förändring
Svarte 810 - 1
Snårestad 106 +16
Sövestad 383 +59
St. Herrestad 221 +11
Köpingebro 1.098 +17
Nybrostrand 612 +63
Löderup 565 + 4
Glemmingebro 330 + 2
Kåseberga 162 - 7

Ystads kommun har antagit mål och strategi för bya-
politik och landsbygdsutveckling som bl.a. syftar till 
att utveckla nya former för medborgarinfl ytande och 
att stimulera näringslivsutveckling och småskalig fö-
retagsamhet i byarna.

Flera byar och områden på landsbygden arbetar ak-
tivt genom sina byalag med bl.a. markanvändnings-
frågor. Byalagen träffar regelbundet representanter 
för Ystads kommun för att bl.a. diskutera markan-
vändnings- och andra framtidsfrågor genom ett sär-
skilt organ: Byalagsrådet. 

Några byalag har utarbetat egna Byaplaner:

Svarte Byalag har i sin Byutvecklingsplan
• påtalat behovet av strövområden i anslutning till 

samhället och föreslagit vissa åtgärder för att värna 
om och öka tillgängligheten till vissa glömda ”pär-
lor” i kulturlandskapet.

• framfört önskemål om att minska genomfartstrafi -
ken av framför allt tunga fordon på Rv9.

• föreslagit att utbyggnaden av samhället i första 
hand bör ske söder och väster om kvarteret Symfo-
nin och därefter mot norr.

• framfört önskemål om bl.a. en simbassäng och en 
småbåtshamn.

Snårestads Byalag har i sin Framtidsplan och lokala 
Agenda 21 fastlagt ett fl ertal kort- och långsiktiga 
mål
• för att bevara kulturlandskap och bebyggelsemil-

jöer.
• för att öka sysselsättning och lokalservice.
• för att verka för lokal energiproduktion genom vind 

och biogas.

Bussjö Byalag har i en särskild skrivelse under re-
missbehandlingen av denna plan påtalat att
• Bussjöområdet har varit en utpräglad småbrukar-

bygd som på senare tid förändrats så att det idag 
endast fi nns ett fåtal aktiva jordbruk. Avstyckade 
gårdar och gathus har rustats upp till fi na perma-
nenthus eller fritidshus.

• området har en variationsrik och tilltalande land-
skapsbild med lagom närhet till tätorten Ystad och 
erbjuder en jordnära, attraktiv och fi n boendemil-
jö.

• det är viktigt att området utvecklas varsamt, så 
att den unika karaktären och landskapsbilden inte 
förändras negativt. Vid eventuell nybyggnation av 
bostäder är det viktigt att dessa passar in i land-
skapsbilden.

Nybrostrands Byalag har i en särskild rapport bl.a.
• påtalat behovet av en ny Rv9 mellan St. Herrestad 

och Glemmingebro för att minska genomfartstrafi -
ken i Nybrostrand.

Några exempel på byalagens framtidsplaner
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• föreslagit vissa hastighetsdämpande och trafi ksä-
kerhetsfrämjande åtgärder utmed Rv9 genom sam-
hället.

• betonat att Kabusafältet skall undantas från all ex-
ploatering i framtiden.

Köpingebro Byalag har i sin byaplan föreslagit
• att skogsområdet väster om samhället skall hållas 

fritt från exploatering och utvecklas som strövom-
råde.

• att Solviksområdet planeras för samhällsutbygg-
nad men att den lantliga karaktären av området be-
varas.

• att Fredriksbergsområdet norr om järnvägen plane-
ras för samhällsutbyggnad.

• att området väster om den gamla stationsbyggna-
den omvandlas till bytorg.

• att Vigaområdet och Väbelnområdet utformas som 
rekreationsområden.

• vissa trafi ksäkerhetsfrämjande åtgärder, bl.a. att en 
cykelväg mellan Köpingebro och Nybrostrand an-
läggs utmed landsvägens östra sida.

Hagestads byalag har i en skrivelse påtalat behovet 
av
• en campingplats i de östra delarna av kommunen.
• fl era cykelvänliga vägar med hänvisningsskyltar 

till sevärdheter och service i området.

4.  NÄRINGSLIV

Ystads kommun, som är beroende av arbetsmark-
nader utanför kommunens gränser, har en kraftig 
utpendling västerut till framför allt Malmöområdet 
men även norrut till Tomelilla. Men kommunen har 
också stor betydelse som arbetsmarknad och central-
ort för sydöstra Skåne och har en kraftig inpendling 
från bl.a. Tomelilla, Simrishamn och Skurup. Arbets-
platserna i kommunen är i huvudsak koncentrerade 
till centrum och industriområden i Ystad samt till 
sockerbruket i Köpingebro.

Det fanns 11 123 arbetstillfällen i Ystads kommun 
år 2002. Utvecklingen av arbetsmarknaden är svår 
att förutsäga. Den beror naturligtvis mycket på den 
allmänna konjunkturutvecklingen men även på hur 
duktig och attraktiv kommunen är i konkurrens med 
andra kommuner.

Tabellen nedan redovisar förhållandena 1990, 2000 
samt en prognos för år 2012 för de viktigaste nä-
ringsgrenarna i kommunen.

Vy från verksamhetsområdet väster om Bellevuevägen

Antal arbetstillfällen i Ystads kommun 1990, 2000 
och prognos för år 2012

Näringsgren 1990 2000
Prognos 
år 2012

Jordbruk m.m.          1010 507 400
Tillverkning 
m.m. 2650 2042 2600
Byggverksamhet 780 747 800
Handel och kom-
munikation 1540 2149 2500
Finansiell verk-
samhet 760 989 1250
Privata och 
offentliga tjänster 5800 4586 6000
Övrigt 310 208 200
Totalt 12 850 11 228 13 750
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Jordbruket har i medeltal förlorat 250 arbetstillfäl-
len per femårsperiod under de senaste 15 åren. En 
fortsatt minskning kommer sannolikt att ske fram 
till 2012 men denna minskning kan inte fortsätta i 
samma takt utan att jordbruksnäringen helt försvin-
ner från kommunen.

Inom industrin ökade antalet arbetstillfällen mellan 
1975 och 1990, från 2580 till 2650. Mellan 1990 och 
2000 minskade sysselsättningen med 608 arbetstill-
fällen. En försiktig gissning är att antalet närmar sig 
1990 års nivå 2012.

Antalet arbetstillfällen inom byggsektorn har under 
de senaste 25 åren varierat mellan 650 och drygt 800. 
Med en utbyggnad av bostäder enligt kommunens 
målsättning beräknas byggsektorn sysselsätta 800 
personer 2012.

Inom handel och kommunikation fanns det 1680 ar-
betstillfällen år 1975. Under perioden 1975 - 1990 
minskade antalet arbetstillfällen till 1500. Fram till 
2000 har det åter skett en ökning till 2140 arbets-
tillfällen. Förklaringen kan delvis bero på att de de-
fi nierade grupperna för de olika åren inte är riktigt 
jämförbara men mycket talar också för att detta är en 
framtidssektor, som kommer att öka ytterligare fram 
till 2012.

Inom fi nansiella tjänster har antalet arbetstillfällen 
ökat från 640 år 1975 till 760 år 1990 och 960 år 
2000. Gissningsvis kommer denna ökning att fort-
sätta i ungefär samma takt till år 2012.

Antalet arbetstillfällen inom offentliga och privata 
tjänster har ökat mycket starkt mellan 1975 och 1990. 
Därefter har det skett en minskning till 4586 år 2000. 
De kraftiga förändringarna kan delvis förklaras av 
den kraftiga utbyggnaden av den offentliga sektorn 
under 1970- och 80-talen samt nedläggningen av re-
gementet och den allmänna lågkonjunkturen under 
slutet av 1990-talet. Det är troligt att sysselsättningen 
inom den offentliga sektorn kommer att minska yt-
terligare under de närmaste åren medan den privata 
tjänstesektorn kommer att öka.

Särskilda områden för verksamheter, industriom-
råden, fi nns inom de större tätorterna i kommunen. 
Behovet av ytterligare mark får prövas genom för-
djupade översiktsplaner eller detaljplaner.

Behovet av extern industrimark, dvs. mark utanför 
tätort, har länge diskuterats i kommunen. Sådan mark 
kan behövas för att skapa möjligheter till etablering 
av industri eller annan verksamhet, som kan vara stö-
rande för boende, hanterar skrymmande varor och/
eller är mycket beroende av goda kommunikationer.

5.  HANDEL

Ystad har stor betydelse som centralort i sydöstra 
Skåne och fungerar som ett nav för bl.a. handel och 
kommunikationer i området. Kommunen vill slå 
vakt om och utveckla centrumhandeln i Ystad och 
är därför negativ till etablering av externa handels-
områden. Man är också mån om att bevara och höja 
servicenivån i olika delområden genom att utveckla 
de lokala handelscentra som fi nns och ta initiativ till 
att nya etableras i nya bostadsområden. Områden för 
handel fi nns i nästan alla kommunens större tätorter. 
Butiker fi nns även i fl era av de mindre orterna och på 
landsbygden.

Torghandel på Stortorget
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6.  KOMMUNAL SERVICE

6.1 Barn och utbildning

Kommunens verksamhet omfattar daghem, familje-
daghem, fritidshem, deltidsgrupper och öppna för-
skolor. Dessutom fi nns privata och kooperativa an-
läggningar.

Kommunens mål för verksamheten är att tillgodose 
efterfrågan med högsta möjliga kvalitet med små 
fl exibla enheter integrerade i bostadsområden eller 
skolor.

Införandet av maxtaxa i förskolan har ökat efterfrå-
gan. Av befolkningsprognos och målsättning i avsnitt 
1 kan man utläsa följande förändringar av gruppen 
barn 0-5 år i de olika delområdena (se tab).

År/Omr 1 2 3 4 5
Hela 
kom-

munen
2009 +214 -8 -16 +20 -9 +203

2015 +405 +1 -31 +40 -8 +406

I Ystad tätort fi nns gymnasieskolor, högstadieskolor, 
låg- och mellanstadieskolor och lågstadieskolor. För-
utom de skolor som fi nns i centralorten fi nns skolor 
i Hedeskoga, Svarte, Sövestad, Köpingebro, Glem-
mingebro och Löderup. En friskola startade inom 
Regementsområdet hösten 2002. Trots strävan att 
maximalt utnyttja befi ntliga skollokaler och ha fl exi-
bla upptagningsområden mellan skolorna behövs 
ytterligare skollokaler på grund av tillfälliga toppar, 
omstruktureringar och moderniseringsbehov. Möjlig-
heter för expansion fi nns på en del skoltomter i Ystad 
(Edvinshem, Berghusa och Åvalla). Södra skolan i 
Ystad har lagts ned och skoltomten kommer att an-
vändas för bostadsändamål. I Nybrostrand fi nns ett 
nyligen detaljplanelagt område för skola.

Det är svårt att bedöma det framtida behovet av skol-
lokaler, dels på grund av vikande elevantal, dels på 
grund av etablerandet av friskolor. Av befolknings-
prognosen i avsnitt 1 kan man utläsa förväntade för             

ändringar av stadiegrupperna i de olika områdena 
(se tabell).

 Barn 6 år

År/Omr 1 2 3 4 5
Hela 
kom-

munen
2009 +19 -2 +9 +4 -3 -12

2015 +48 -2 +9 +4 -3 +51

  Lågstadiet  7-9 år

År/Omr 1 2 3 4 5
Hela 
kom-

munen
2009 -46 -2 -15 +1 -15 -77

2015 +48 -4 -15 +9 -18 +20

  Mellanstadiet  10-12 år

År/Omr 1 2 3 4 5
Hela 
kom-

munen
2009 -138 -34 -27 -23 -40 -262

2015 -70 -39 -18 -12 -42 -181

  Högstadiet  13-15 år

År/Omr 1 2 3 4 5
Hela 
kom-

munen

2009 -79 +1 -8 +11 -14 -89

2015 -135 -1 -23 +11 -27 -175

  Gymnasiet 16-18 år

År/Omr 1 2 3 4 5
Hela 
kom-

munen
2009 +46 +48 +32 +43 +54 +273

2015 -96 +14 +7 +19 -7 -63

Backaskolan
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6.2 Social omsorg

Särskilt boende för äldre fi nns i tätorten och på lands-
bygden. Bellevue, Ejdern, Ljuskällan och Lyktan 
i tätorten, Harmonin och Symfonin i Svarte, Sol-
backen i St. Herrestad, Vigs ängar i Köpingebro och 
Löderupsgården i Löderup tillgodoser behovet av 
äldreboende under planperioden. Det kommer dock 
att krävas att inom befi ntliga boendena föra över fl er 
enheter till boende för demenssjuka eftersom denna 
målgrupp kommer att öka p.g.a. den åldrade befolk-
ningen.

Bellevue servicehus 

Hemvården är omfattande redan idag och möjlighe-
ten att bo kvar hemma är väl etablerad och har varit 
en politisk målsättning sedan början av 1990-talet. 
Antalet äldre över 65 år kommer att öka från ca 5800 
personer 2003 till ca 7300 vid planperiodens slut 
2015. Gruppen utgör idag ca 21 % av befolkningen i 
Ystad och kommer år 2015 att utgöra nästan 25 % av 
Ystads befolkning. Motsvarande siffror för riket är 
strax över 17 % år 2003 och ca 20 % 2015. Ålders-
gruppen 85 år och däröver kommer att öka från 775 
personer 2003 till 929 personer 2015. Det är framför 
allt i de högre åldersgrupperna behovet av omvård-
nad är som störst.

Personer med omfattande funktionshinder har idag 
insatser från socialnämnden. Det sker en infl yttning 
av målgruppen till kommunen. Detta beror bl.a. på 
att det i Ystads kommun fi nns avlastning för barn och 
ungdomar som drivs även för grannkommunerna och 
en träningsskola, vilket gör att barn/ungdomar väljer 
att fl ytta till Ystad efter avslutad skolgång. Infl ytt-
ning sker även av andra skäl. Det fi nns bostäder med 
särskild service även för denna målgrupp. Under 
planperioden kommer behovet av servicebostäder 
och gruppboenden för målgruppen att öka. Viss ny-
byggnation kommer därför att krävas.

För att äldre och personer med funktionshinder ska 
kunna klara sig själv så långt som möjligt krävs ut-

veckling inom socialnämndens verksamhet. Det 
krävs också utveckling inom en rad områden som 
ligger utanför socialnämndens ansvar, bl.a. att bygga 
basanpassade bostäder, utökad kollektivtrafi k, en 
samhällsplanering som bl.a. tillgodoser tillgänglig-
hetskrav m.m.

Socialnämnden har även andra verksamheter, bl.a. 
stöd till familjer och enskilda, missbrukare, arbets-
lösa m.fl . grupper. För att kommunen ska vara att-
raktiv är det viktigt att det bl.a. fi nns ett varierat ut-
bud av bostäder för att även tillgodose efterfrågan 
från andra grupper än funktionshindrade och äldre. 
Förebyggande arbete och individuella insatser för 
att bl.a. möta missbruk kommer att vara en viktig 
del av socialnämndens arbete.
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6.3 Kultur och fritid

Anläggningar för kultur och fritid fi nns framförallt 
i centralorten i form av teater, biografer, bibliotek, 
museer, föreningslokaler, idrottshallar, idrottsplatser, 
motionsslinga, badhus, småbåtshamn, koloniområ-
den, ridanläggning, skjutbanor m.m. På regements-
området fi nns Filmcentrum Syd, ett av tre regionala 
fi lmcentrum i Sverige. På landsbygden fi nns jämt 
fördelat över hela kommunen föreningslokaler, bib-
liotek, sporthallar, idrottsplatser, skjutbanor samt 
kommunens enda golfbana och friluftsbad i Ny-
brostrand.

Ystads Stadsbibliotek

De anläggningar som står högt på önskelistan bland 
kommuninnevånarna är:

• ishall
• idrottsplats för friidrott
• idrottsplats på Väster
• fl er sporthallar
• friluftsbad i Ystad och utbyggnad av friluftsbadet i 

Nybrostrand
• utbyggnad av Nybrostrands golfbana med 9 hål
• utbyggnad av varmbadhuset i Ystad
• utbyggnad av småbåtshamnen

7.  TEKNISK FÖRSÖRJNING

7.1 Riksintressen
 
Mark och vattenområden som är särskilt lämpliga för 
bl.a. anläggningar för energiproduktion, energidistri-
bution, vattenförsörjning eller avfallshantering skall 
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtag-
ligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana 
anläggningar. Områden som är av riksintresse skall 
skyddas (MB 3 kap. 8 §). I Ystads kommun fi nns 
inga riksintressen enligt MB 3 kap. 8 §.

7.2 Vatten

Nedraby vattentäkt
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Den kommunala vattenförsörjningen omfattar samt-
liga tätorter och en stor del av landsbygden och var 
tidigare indelad i två verksamhetsområden:

Den västra delen av kommunen försörjs från en vat-
tentäkt i Nedraby. Täkten, som är belägen i Tomelilla 
kommun, har mycket stor kapacitet och utnyttjas till 
2/3 idag. Inom detta område fi nns också två reserv-
täkter - en i St. Herrestad, som också används för 
grundvattenvärme, och en i Skårby. De gamla vat-
tentäkterna i Snårestad, Ensligheten, Sjörup och Val-
lösa är nedlagda. Kring vattentäkterna i Nedraby, St. 
Herrestad och Glemmingebro fi nns skyddsområden 
med skyddsbestämmelser.

Den östra delen av kommunen försörjs till 20 % 
från en vattentäkt i Glemmingebro och till 80 % från 
Nedrabytäkten. Från dessa går ledningar till samtliga 
tätorter och en stor del av bebyggelsen på landet. Fri-
tidsbebyggelsen i Löderups strandbad har dock en 
egen vattentäkt.

7.3 Spillvatten

Kommunens verksamhetsområden för spillvatten 
omfattar samtliga tätorter medan en mycket ringa del 
av bebyggelsen på landsbygden är ansluten. De fl esta 
orterna är sammanbundna med ledningar till avlopps-
reningsverket i Ystad. Detta verk betjänar också stora 
delar av Skurups kommun. Verket har viss överkapa-
citet. Kåseberga, St. Herrestad, Sövestad och Skårby 
har egna små reningsverk. Verket i Skårby betjänar 
även Rögla samhälle. Verken är fullt utnyttjade och 
har dålig reningskapacitet, vilket medför att någon 

Reningsverket i Ystad

större utbyggnad inte kan ske i dessa samhällen inn-
an spillvattenfrågan har lösts. I St. Herrestad kan viss 
utbyggnad ske med nuvarande kapacitet på verket.

Ett projekt som syftar till att rena spillvatten från de 
mindre orterna samtidigt med reduktion av kväve i 
vattendragen har genomförts i St. Herrestad. Avsikten 
var att därigenom minska kommunens totala belast-
ning på Östersjön på ett effektivare sätt än idag. Erfa-
renheterna från St. Herrestadsprojektet är preliminärt 
goda och mätvärdena antyder att en viss utbyggnad 
av samhället kan ske. Utvärderingen är emellertid 
inte helt slutförd. Efter utvärderingen kommer även 
de andra verken att modifi eras. De metoder som dis-
kuteras i dessa sammanhang såsom rotzonsanlägg-
ningar, översilningsängar, våtmarker, skyddszoner 
vid vattendrag etc., är mycket utrymmeskrävande.

Vid byggnation utanför de kommunala verksamhets-
områdena bör i första hand lokala lösningar för spill-
vattenrening undersökas.
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7.4 Dagvatten

Kommunens verksamhetsområde för omhänderta-
gande av dagvatten är begränsat till vissa tätorter 
och omfattar endast delar av dessa tätorter: Ystad, 
Hedeskoga, Glemmingebro, Balkåkra, Svarte, Kö-
pingebro, Nybrostrand, Kåseberga, Löderup och Sö-
vestad.

Kommunen prövar numera andra metoder att ta hand 
om dagvattnet. Syftet är att minimera utsläppen av 
orenat dagvatten genom infi ltration, översilning och 

Dagvatten 

fördröjning. Denna fråga kräver noggranna studier i 
inledningsskedet av detaljplanearbetet och uppfölj-
ning i samband med bygglov. Kommunen har infört 
regler som medför att dagvatten i första hand skall 
tas om hand på den egna fastigheten vid nybyggna-
tion.

7.5 Renhållning

Avfallshanteringen i Ystad sköts numera av SYSAV 
som är ett kommunägt renhållningsbolag för kom-
munerna i södra Skåne. I SYSAV ingår även grann-
kommunerna Sjöbo och Skurup (f.d. ASSY) samt 
Simrishamn och Tomelilla (f.d. ÖKRAB). Bolaget 
har fl era avfallsanläggningar inom sitt område, bl.a. 
en deponeringsanläggning i Hedeskoga i Ystads 
kommun. Kommunen svarar själv för insamling av 
hushållsavfall inom det egna området. Deponerings-
anläggningen i Hedeskoga kommer att räcka hela 
planperioden med nuvarande sopmängder och gäl-
lande tillstånd. Skyddsområdet runt deponin behöver 
emellertid utökas för att klara kraven på skyddsåtgär-
der och för att kunna ta hand om lakvattnet lokalt.

Även på lång sikt kommer deponering att vara en 
viktig behandlingsform för avfall i Ystads kommun 
men i takt med att metoderna för återvinning, kom-
postering m.m. effektiviseras kommer behovet av 
deponin att minska.

Materialproducenterna svarar genom särskilda bolag 
för insamling av återvinningsmaterial. Flera platser 
för insamling fi nns, jämnt fördelade över kommu-
nen. Dessa anläggningar behöver dock förbättras av 
både jämställdhets- och estetiska skäl.

Enligt Riksdagens delmål för miljön skall mängden 
deponerat avfall minska med minst 50 % senast år 
2005, räknat från 1994 års nivå, samtidigt som den 
totala mängden genererat avfall inte ökar. Senast år 
2008 skall samtliga deponier ha uppnått en enhetlig 
standard och uppfylla högt uppställda miljökrav en-
ligt EU:s beslutande direktiv om deponering av av-
fall.

En översyn över nedlagda tippar pågår för närvaran-
de. Syftet är att kommunen skall få en bättre bild av 
miljösituationen för dessa och vid behov vidta åtgär-
der. Gamla hushållsavfallsupplag fi nns på följande 
platser i Ystads kommun:
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Plats I drift under åren Areal

1. Löderup 1955-1971 8700 m2

2. Ystad, 
    soptipp vid         
    P7

1954-1973 18 ha

3. Bjäresjö 1950-talet-1971 1500 m2

4. Glemminge 1971-1975 7000 m2

5. Skårby ?- 1971 1500 m2

6. Öja 1950-talet-1973 27 ha

7. Hedeskoga 1973 -

25 ha
(med 
skydds-
omr.
273 ha)
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7.6 Energi

Elförsörjningen i Ystads kommun ombesörjes av 
olika företag. Sydkraft är dominerande på en fri 
marknad för handel med el. Ystad Energi AB, kom-
munens helägda energibolag, svarar för eldistributio-
nen/nätverksamheten i centralorten och för den del 
av landsbygden som ligger mellan kusten och E65, 
väster om centralorten. I övriga delar av kommunen 
svarar Sydkraft för distributionen/nätverksamheten. 
Produktion och distribution av fjärrvärme fi nns en-
dast utbyggd i centralorten. Ystad Energi AB ansva-
rar för denna verksamhet.

En stor potential av geotermisk energi fi nns i berg-
grunden på stort djup inom Ystads kommun. Projekt 
i Malmö/Lundområdet har inte gett så positiva resul-
tat som förväntat, varför planer på geotermisk värme 
i Ystad för närvarande inte är aktuella. Kommunen 
utvinner metangas ur soptippen vid Hedeskoga, vil-
ken leds till fjärrvärmeverket i Ystad för värmepro-
duktion.

Kommunen har pekat ut vissa områden som lämpliga 
för etablering av vindkraftverk som underlag för sta-
tens arbete med att redovisa riksintressanta områden 
för vindkraft. Kommunen har också antagit en policy 
för hur man skall ställa sig till vindkraftsutbyggnad 
inom olika delar av kommunen och därmed också 

pekat ut områden där vindkraft under vissa omstän-
digheter kan vara lämplig. Frågan om etablering 
av vindkraft till havs har inte behandlats i policyn. 
Ystads kommun ställer sig positiv till att frågan prö-
vas i framtiden.

7.7 Tele och data

Inom centralorten och till de större tätorterna fi nns, 
genom Ystad Energis försorg, ett så kallat lokalt 
kommunnät med fi ber för bredbandskommunikation. 
Ystad har erhållit statsbidrag för sitt IT-infrastruktur-

program liksom för utbyggnad av vissa delar av nätet 
inom ramen för projektet Bredband för Alla i Skåne. 

Kommunen förbereder för bredbandsanslutning ge-
nom att lägga ner tomrör i de nya bostadsområdena.

Telia har ett traditionellt utbyggt kopparnät för te-
lefoni i hela kommunen och med telestationer i de 
fl esta tätorterna. Telia har också ett begränsat fi bernät 
utbyggt som kan användas för bredbandskommuni-
kation. Banverket passerar genom Ystad med fi ber-
kabel från Malmö vidare till Tomelilla längs järnvä-
gen. Sydkraft Bredband har, i 50-kV ledningen som 
matar Ystad, en utbyggd fi beranslutning från Ystad 
till Malmö.

I centralorten erbjuder dessutom privata kabelteve-
bolag bredbandskommunikation i sina kabeltevenät. 
Dessutom fi nns ett RadioLAN-nät som både täcker 
centralorten och de fl esta tätorterna med en radioba-
serad bredbandsanslutning.

Befi ntlig mobiltelefonstandard har god täckning i 
större delen av kommunen, gällande alla större ope-
ratörer.

Den nya mobiltelefonstandarden, 3G, är våren 2005 
ännu inte helt utbyggd i kommunen men förväntas ta 
mark i anspråk för nya sändar-/mottagarmaster.

Kommunikationsmast
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8.  KOMMUNIKATIONER

8.1 Riksintressen

Mark och vattenområden som är särskilt lämpliga 
för bl.a. anläggningar för kommunikationer skall så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtag-
ligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana 
anläggningar. Områden som är av riksintresse skall 
skyddas enligt Miljöbalken 3 kap. 8 §.

E65, Rv13 och Rv19 samt järnvägssträckan Ystad-
Malmö är av riksintresse. Inseglingen till Ystads 
hamn samt Ystads hamn är av riksintresse för sjö-
farten.
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8.2 Pendling

Nettopendlingen mellan Ystads kommun och övriga 
kommuner är negativ, dvs. det är färre som bor på 
annan ort och arbetar i Ystad (1428 kvinnor och 1425 
män) än tvärtom (1539 kvinnor och 2135 män), dvs. 
en nettopendling på -831. Mellan Ystad och övriga 
SÖSK-kommuner (Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och 
Skurup) är antalet inpendlare fl er än antalet utpend-
lare dvs. en positiv nettopendling medan förhållan-
det är det omvända mellan Ystad och Malmö-Lund-
Svedala-Trelleborg. Detta visar både betydelsen av 

Ystad som ett regionalt centrum i sydöstra Skåne och 
hur viktig arbetsmarknaden i Malmö-Lundområdet 
är för Ystads kommun.

Pendlingsrörelserna inom kommunen domineras av 
en kraftig inpendling till centralorten från de olika 
delområdena. Till Köpingebroområdet (sockerbru-
ket) fi nns också en förhållandevis stor inpendling. 
Utpendlingen till de omgivande kommunerna kom-
mer huvudsakligen från centralorten, med undan-
tag för pendlingen till Simrishamn, där nästan lika 
många kommer från Löderupsområdet.

För att öka attraktionskraften för sydöstra Skåne, för-
bättra kommunens tillväxtmöjligheter samt öka kva-
litén för invånare och besökare krävs effektiva, väl 
utbyggda system för kollektivtrafi k och transporter 
och ett väl fungerande trafi knät.

8.3 Vägar

Ystads kommun korsas av fyra riksvägar:

• E65 från Malmö via hamnen i Ystad och vidare 
mot Polen och södra Europa. Vägen har reltivt hög 
standard i Ystads kommun, med undantag av kors-
ningen med Rv9 och järnvägen, det s.k. Finakorset. 
En upprustning av vägen till en trefi lig väg med 
mitträcke har genomförts. En ombyggnad av Fina-
korset inne i Ystad blev färdig 2004. Kapacitetsför-

bättring för trafi ken till och från hamnen behandlas 
i pågående arbete med trafi kplanen för Ystad. Frå-
gan kommer också att diskuteras i den fördjupade 
översiktsplanen för hamnen. Förslag till åtgärder 
kommer att föras in i översiktsplanen vid nästa ak-
tualisering av planen.

• Rv9 från Trelleborg via Dag Hammarskjölds väg 
(Ringleden) runt Ystad mot Simrishamn. Vägen 
har låg standard och går genom många samhällen. 
Sedan länge har det funnits planer på att bygga en 
ny sträcka av Rv9 mellan St. Herrestad och Glem-
mingebro. Kommunen fi nner det mycket angeläget 
att denna väg kommer till stånd, bl.a. mot bakgrund 
av den tunga trafi ken till sockerbruket och den be-
svärliga trafi ksituationen sommartid i Ystads Sand-
skog.

• Rv19 från Tomelilla till Ystad. Vägen har låg 
standard och passerar bl.a. genom St. Herrestad. 
Vägverket räknar med att utredningsplan med mil-
jökonsekvensbeskrivning för förbifart vid St. Her-
restad ska vara klar hösten 2005. Arbetsplan beräk-
nas fastställas 2006. Förbifarten är avgörande för 
samhällets utbyggnad.

• Rv13 från Sjöbo till Ystad. Vägen har låg standard. 
Vägen fi nns inte med i regionens långtidsplan. En 
upprustning av vägen är mycket angelägen, fram-
förallt förbifarter vid Sövestad och Asmåsa i Sjöbo 

Utbyggd pågatågstrafi k har förbättrat pendlingsmöjligheterna
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kommun. Rv13 är särskilt angelägen för den in-
ternationella godstrafi ken mellan Skandinavien 
och Centraleuropa via Ystads hamn. Ca 65 % av 
lastbilstrafi ken från Ystads hamn som skall norrut 
väljer idag Rv13 i stället för E65 då sträckan är ca 
8 mil kortare.

Utmed allmän väg, utanför detaljplanelagt område, 
råder byggförbud inom en 12 meter bred zon, räknat 
från vägområdets gräns. Utmed E65 har denna zon 
utökats till 50 meter och utmed de övriga riksvägarna 
till 30 meter. För E65 genom detaljplanelagt område 
gäller dock ej utökat byggnadsfritt område 50 m då 
här fi nns gällande detaljplaner som tillåter bebyg-
gelse på ett kortare avstånd.

8.4 Kollektivtrafi k

Kollektivtrafi ken i Ystads kommun ombesörjs av 
Skånetrafi ken. Trafi ksystemet består av tågtrafi k, 
regional och lokal busstrafi k samt efterfrågestyrd 
kompletteringstrafi k. Därtill kommer särskild skol-
busstrafi k och färdtjänst/sjukresor. Områden utmed 
de regionala huvudstråken (mot Trelleborg, Malmö, 
Sjöbo - Lund, Tomelilla - Kristianstad och Simris-
hamn) har förhållandevis stort utbud. Fr.o.m. hösten 
2002 knyter Byabussen samman landsbygd och stad 
i Ystads kommun med fl era nya buss- och taxilinjer, 

vilket bl.a. innebär att kommunen erhållit Sveriges 
bästa landsbygdstrafi k. Den kraftigt förstärkta kol-
lektivtrafi ken medför nya förutsättningar för boende 
och bosättning på landsbygden, eftersom Byabussen 
kör på fasta tider alla dagar i veckan, på tider som gör 
det möjligt att pendla till jobb och studier. På kvällar 
och helger körs turerna med taxi som förbeställs.

8.5 Järnvägar

Järnvägen Malmö - Ystad - Simrishamn är viktig för 
både gods- och passagerartrafi k. Sträckan Malmö - 
Ystad, som elektrifi erades 1996, är av riksintresse 
sedan 2002-04-06 och en mycket viktig länk mellan 
järnvägsnäten i Sverige, Danmark och Polen. Denna 
del är också så hårt utnyttjad att planer fi nns på att 
utöka antalet mötesstationer utefter sträckan. Pla-
ner fi nns på en direktanslutning till Öresundsbron, 
liksom en ändring av sträckningen så att Sturups 
fl ygplats kan angöras. På sikt erfordras dubbelspår 
utefter hela sträckan. Bandelen Ystad - Simrishamn 
elektrifi erades 2003. Ystads bangård är i starkt behov 
av upprustning för att kunna möta den nya trafi ken. 
Signalställverket är gammalmodigt och måste bytas 
ut först, innan andra ombyggnader kan ske.

En Idéstudie om Ystads bangård har utarbetats av 
Banverket. I studien redovisas tre olika förslag till 
ombyggnad: Liten åtgärd norr om stationshuset, 

Pågatågsstationen i Ystad
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Större ombyggnad norr om stationshuset och Större 
ombyggnad söder om stationshuset. Arbetet fortsatte 
med en utredning med anledning av elektrifi eringen 
av järnvägen mot Simrishamn, där Banverket valde 
”tidtabellslösningar” i stället för en större ombygg-
nad av stationsområdet. Nu behövs en ny idéstudie 
över hela bangården, som omfattar såväl godstrafi k 
som persontrafi k.

8.6 Sjöfart

Inseglingsleden till hamnen i Ystad är av stor bety-
delse för landet som helhet. Det är därför angeläget 
att denna led inte påverkas genom andra företag. Far-
leden är, liksom hamnen, av riksintresse för sjöfar-
ten.

Ystads strategiska position mot Central- och Östeu-
ropa har i modern tid spelat en viktig roll för trans-
portindustrin som leverantör åt svenskt näringsliv. 
Den sedan länge etablerade färjeförbindelsen mot 
Polen har haft en ständig tillväxt och sedan ”murens 
fall” har trafi ken över Ystad årligen kunnat redovisa 
nya rekordsiffror. Efter EU:s senaste utvidgning med 
bl.a. Polen som nytt medlemsland förväntas trafi ken 
öka ytterligare. Bornholmstrafi ken som i samband 
med Öresundsbrons öppnande tillfördes en av de 
modernaste katamaranerna har tagit ett rejält steg in 
i framtiden. Den konventionella trafi ken över Ystads 
hamn kommer att ligga på volymer som nära nog helt 
utnyttjar hamnens kapacitet vad gäller kajytor.

Det fi nns goda skäl att räkna med en positiv utveck-
ling för Ystads hamn även framöver.

Behovet av uppställningsytor för den växande och 
tillkommande färjetrafi ken är stort. Detta gäller såväl 
den del av hamnen som betjänar konventionella färjor 
(vid Bornholmsgatan) som den del där utvecklingen 
för snabbfärjor äger rum (vid järnvägsstationen). Det 
är också av stor vikt att dra nytta av hamnens närhet 

till centrum för att bl.a. utveckla kryssningsverksam-
heten.

Färjetrafi ken till kontinenten över Skåne har delvis 
fått konkurrens av Öresundsbron. För Ystads del 
räknar man dock med att brons tillkomst kommer 
att tillföra en kraftigt ökande persontrafi k i riktning 
mot såväl Bornholm som Central- och Östeuropa. 
Kommunen är öppen för att färjeförbindelser även 
mot andra hamnar i Östersjön kommer till stånd, t.ex. 
mot Tyskland eller Baltikum. Prognosen för 2008 är 
att persontrafi ken över Ystad överstiger två miljoner 
årsresenärer.

För godstrafi ken betyder Öresundsbron också en hel 
del. Öresundsregionen med drygt tre miljoner invåna-
re är en intressant marknad för våra grannar i syd och 
öst. Detta tillsammans med att även våra grannländer 
utvecklas och köpkraften ökar gör att kommunen till 
2008 räknar med närmare tre miljoner ton gods trans-
porterat med färjor till och från Ystads hamn. Fär-
jetrafi ken beräknas under perioden ha byggts ut och 
nytt ro-pax-tonnage med god kapacitet och frekvens 
satts in i trafi ken mot Polen. Ett nytt marknadsom-
råde ”Berlin” betjänas även via Ystad.

Den kortaste distansen mellan Sverige och kontinen-
ten (Polen och Tyskland) uppmätes från Ystads hamn 
och härifrån räknar kommunen med snabbfärjor, som 
med hög frekvens och stor kapacitet på några timmar 

Polenfärjan ankommer till Ystads hamn
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överför såväl passagerare som gods. Järnvägstrafi ken 
över Ystads hamn och Polen är en förutsättning för 
att upprätthålla konkurrensen i den internationella 
trafi ken i relation till andra trafi kleder som Trelleborg 
och Öresundsbron via Danmark och Tyskland. Med 
hänsyn till annan spårvidd på järnvägen i Baltikum 
räknar Ystad med en kombitrafi k mot marknader i 
och bortom Baltikum.

Ystads hamn räknar med följande investeringar de 
närmaste åren:

• Renovering av terminal Bornholmsgatan
• Tillbyggnad av katamaranterminalen
• Utökade uppmarschområden
• Upprustning av pipeline för mottagning av miljö-

avfall från fartyg
• Miljöprövning inklusive miljödom gällande ut-

byggnaden av yttre hamnen
• Nytt katamaranläge med anslutning till befi ntlig 

terminal
• Anpassning av befi ntliga färjelägen och justering 

av gångförbindelser till de nya lägena
• Spåranslutning till yttre hamnområdet (med hän-

syn till kombitrafi ken)
• Breddning av Revhuskajen åt söder

Arbete med en fördjupad översiktsplan för hamnom-
rådet påbörjades under 2004.

8.7 Gång- och cykelstråk

Det fi nns ett relativt bra gång- och cykelvägnät inom 
de olika tätorterna och stråk som förbinder Ystad 
med Svarte och Nybrostrand. Däremot saknas för-
bindelser mellan övriga tätorter och förbindelser med 
grannkommunernas cykelleder. Ett cykelstråk längs 
kusten genom hela kommunen står högt på önske-
listan liksom förbindelser mellan Ystad och övriga 
större tätorter samt mellan tätorterna. 2006/2007 
kommer en cykelväg längs kusten mellan Svarte 

och kommungränsen mot Skurup i väster att byggas 
och man planerar även att bygga en cykelväg mel-
lan Nybrostrand och Köpingebro. Planering för ett 
cykelstråk från Nybrostrand öster ut mot Kåseberga 
är igångsatt.

Gång- och cykelväg längs Österleden i Ystad
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9.  VÄRDEFULLA ÄMNEN 
     OCH MATERIAL

9.1 Riksintressen

Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla 
ämnen eller material skall så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen 
av dessa. Områden av riksintresse skall skyddas (MB 
3 kap. 7 §). Inom Ystads kommun fi nns inga områ-
den med fyndigheter som är av riksintresse.

Enligt riksdagens nationella delmål för miljön skall 
uttaget av naturgrus i landet år 2010 vara högst 12 
miljoner ton per år och andelen återanvänt material 
utgöra minst 15 % av ballastanvändningen.

9.2 Grustäkter

En grushushållningsplan, gemensam för kommuner-
na i sydöstra Skåne, utarbetades i mitten av 1990-ta-
let. Planen bygger på en grusinventering som utförts 
av Länsstyrelsen och innehåller riktlinjer för hur 
grustillgångarna bör utnyttjas för att räcka så länge 
som möjligt. Naturgrus är en begränsad resurs och 
planens övergripande mål är därför att successivt få 
till stånd ett ökat användande av alternativa material 
samtidigt som naturgrusproduktionen minskas.

I Ystads kommun bryts endast grus. Några bergtäkter 
fi nns inte. Följande täkter fi nns idag:

Baldringetorp
Grustäkt med tillstånd till 2024-12-31.

Högestad
Grustäkt med tillstånd till 2009-12-31.

Öja
Grustäkt med tillstånd till 2010-12-31.

Bergsjöholm
Grustäkt med tillstånd till 2010-12-31.
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10.  MILJÖ, HÄLSA OCH 
       SÄKERHET

10.1 Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormerna (MB 5 kap.) sätter gränser 
som inte får överskridas vid exempelvis planering 
och olika tillståndsprövningar. Regeringen har fat-
tat beslut om normer för halter av kvävedioxid, olika 
kväveoxider, partiklar, bensen, svaveldioxid, bly, 
kolmonoxid och ozon i luft. Dessutom fi nns nor-
mer för fi sk- och musselvatten, som dock inte berör 
Ystads kommun.

Mätningar på innehållet av svaveldioxid, kvävedi-
oxid och ozon i luften har gjorts i Ystad mellan 1991 
och 2002. Mätningarna visar att värdena ligger inom 
godtagbara nivåer. Undantaget är ozon som vid något 
tillfälle överskridit rekommenderat gränsvärde.

Ystads kommun upphörde med luftmätningarna 2002 
av bl.a. kostnadsskäl. Kontrollen av miljökvalitets-
normerna kommer framledes att ske i en annan form 
och i samverkan med andra kommuner i Skåne.

10.2 Buller

Buller från biltrafi ken är den största bullerkällan i 
kommunen och påverkar betydande områden i Ystad 
och på landsbygden. Speciellt stor påverkan fi nns vid 
genomfartsleder med stor andel tung trafi k.

Tunga transporter till industrier sker i Ystad och Kö-
pingebro.

Bullerplank vid E 65:an

Enligt riksdagens nationella delmål skall antalet 
människor som utsätts för trafi kbullerstörningar 
överstigande de riktvärden som riksdagen har ställt 
sig bakom för buller i bostäder ha minskat med 5 % 
till år 2010 jämfört med 1998.

Situationen måste utredas fortlöpande och åtgärder 
vidtas för att reducera problemen. Det är viktigt att 
rekommenderade riktvärden innehålles. Trafi ken 
måste så långt möjligt ledas förbi bostadsbebyggel-
se.

Buller kan även vara ett problem vid hamnområdet, 
industrier, skjutbanor, vindkraftverk m.m.

10.3 Luftföroreningar och lukt

Biltrafi ken och färjetrafi ken i hamnen ger utsläpp av 
kväveoxider, svaveldioxid (färjorna) och fl yktiga or-
ganiska ämnen, vilka kan ge upphov till försurning 
och påverka människors hälsa vid höga utsläppshal-
ter. Ystad har även industrier som släpper ut bety-
dande mängder organiska lösningsmedel.

Gränsvärdena för marknära ozonhalter kan ibland 
överskridas.

Olägenhet av dålig lukt har även förekommit från 
slakterier och plastindustrier. Hästgårdar kan förutom 
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luktolägenhet orsaka allergiproblem. Rekommende-
rade skyddsavstånd bör iakttas i planeringen.

Industrier med utsläpp av hälsoskadlig eller störande 
karaktär skall så långt möjligt lokaliseras öster om 
Ystads tätort p.g.a. att förhärskande vindriktning är 
sydvästlig. Rekommenderade skyddsavstånd bör 
iakttas i planeringen.

10.4 Radon

Några problem med höga markradonhalter inom 
tättbebyggt område fi nns inte i kommunen. Höga ra-
donhalter kan dock fi nnas i byggmaterialet i enstaka 
hus. Inom föreslagna nya utbyggnadsområden kan 
det fi nnas risk för höga halter av markradon, varför 
undersökning av marken alltid måste ske innan defi -
nitivt beslut om utbyggnad sker.

Enligt riksdagens delmål för miljön skall radonhalten 
vara lägre än 200 Bq/m3 luft i alla skolor och försko-
lor senast år 2010 och i alla bostäder senast år 2020.

10.5 Arkitektur

Byggnaders utformning och stadsrummens gestalt-
ning spelar en stor roll för människors välbefi nnande, 
liksom utformningen och tillgången på gröna områ-
den.

10.6 Markföroreningar

Förorenade områden fi nns eller kan befaras fi nnas 
i hamnen, Östra Industriområdet, vid nedlagda av-
fallsanläggningar och i marken vid bensinstationer.

Enligt miljöbalken ligger ansvaret för undersökning 
och sanering på verksamhetsutövare och fastighetsä-
gare. Ystads kommun har tagit fram en ny renhåll-
ningsordning. Denna måste emellertid ses över i och 
med inträdet i SYSAV.  En avfallsplan som ersätter 
planen från 1992 är under framtagande. I denna skall 
fi nnas en plan för undersökning och vid behov sane-
ring av nedlagda avfallsanläggningar.

10.7 Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. I Ystad fi nns kom-
munala dricksvattentäkter i Skårby, St. Herrestad 
och Glemminge-Ingelstorp. Vid de två sistnämnda 
fi nns fastställda vattenskyddsområden. Dessutom är 
delar av skyddsområdet för Stenby dricksvattentäkt, 
som förser Tomelilla tätort med dricksvatten, beläg-
na i Ystads kommun. Nedraby dricksvattentäkt, som 
förser Ystads tätort med dricksvatten, är belägen i 
Tomelilla kommun.

Nya Vattentornet i Ystad
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Kommunen har en utarbetad policy, som följer Natur-
vårdsverkets allmänna råd, för spridning av kemiska 
bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden.

10.8 Verksamheter med särskilda 
          risker

I Ystad fi nns hamn med person- och godstrafi k, gods-
bangård, lasarett med långa kulvertgångar, plastindu-
stri, stora hotell i fl era våningar etc. Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund arbetar med en riskinven-
tering för kommunerna i sydöstra Skåne. Resultatet 
kommer att inarbetas i översiktsplanen när invente-
ringen är färdig.

10.9 Farligt gods

Farligt gods transporteras på järnväg och med bil-
transporter. Transportvägar för farligt gods indelas 
i primära transportvägar, som avser ett lämpligt hu-
vudvägnät för genomfartstrafi k, och sekundära trans-
portvägar, som är avsedda för lokala transporter till 
och från de primära vägarna.

Primära transportvägar:
• E65 – Dag Hammarskjölds väg (Ringleden) – Dra-

gongatan – Bornholmsgatan – Spanienfarargatan. 
Denna sträcka bör omfatta Ekenäsgatan i stället för 

Spanienfarargatan med hänsyn till trafi kreglering-
en i hamnen och färjelägenas placering.

• Rv13
• Rv19

Sekundära transportvägar:
• Malmörondellen - Malmövägen – Missunnavägen 

– Kommendörsgatan. Denna sträcka bör ersättas 
med Malmörondellen - Dag Hammarskjölds väg 
(Ringleden) – Edvinshemsvägen.

• St. Herrestad – väg 1019 – väg 977 – Rv9 – Glem-
mingebro. Väg 977 mellan väg 1019 och Rv9 över 
Nybrostrand bör utgå eftersom väg 1022 fi nns som 
alternativ.

• Väg 1022
• Väg 1017 från Rv9 till gränsen mot Simrishamns 

kommun.

Rv19 passerar genom skyddsområdet för dricksvat-
tentäkten i St. Herrestad och nära skyddsområdet för 
Nedrabytäkten. Rekommenderade skyddsavstånd 
bör innehållas.

10.10   Skyddsområden

Ystads kommun tillämpar i huvudsak Boverkets 
”Bättre plats för arbete”, allmänna råd 1995:5, vid 
bedömning av behovet av skyddsavstånd till olika 
verksamheter. Kring fl era industrier gäller t.ex. ett 

skyddsavstånd på 500 m liksom kring avfallsdepo-
nin i Hedeskoga och kring grustäkter i drift. När det 
gäller skjutbanor kan störningar förekomma på stora 
avstånd. Omgivningen har stor betydelse för ljudut-
bredningen (markens beskaffenhet, hinder som berg, 
jordvall m.m.). Naturvårdsverket har lämnat råd/vill-
kor för ljudnivåer utomhus som inte bör överskri-
das.

För mindre hästgårdar, upp till 10 hästar, betraktas 
Öja by samt all mark utanför de större tätorterna 
Ystad, Svarte, Sövestad, Köpingebro, Nybrostrand 
och Löderup som lantlig miljö, där skyddsavstånd på 
mellan 50 och 100 meter bedöms som tillräckligt.

Som gränsvärden för buller från väg- och järnvägs-
trafi k vid bostäder och vissa verksamheter tillämpas 
riktvärden för buller, antagna av riksdagen (Prop. 
1996/97:53).

Som gränsvärden för buller från vindkraftverk vid 
bostäder tillämpas Naturvårdsverkets riktvärden för 
externt industribuller (SNV.RR 1978:5 rev. 1983).

Som skyddszon mellan bostäder och järnväg tilläm-
pas det av Boverket rekommenderade avståndet 40 
meter om inga andra omständigheter eller åtgärder 
motiverar ett kortare skyddsavstånd.
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Av trafi ksäkerhetsskäl rekommenderar Vägverket ett 
skyddsavstånd mellan vindraftverk och större allmän 
väg på minst kraftverkets navhöjd plus tre gånger ro-
tordiametern.

Utmed allmän väg råder dessutom byggnadsförbud 
inom ett avstånd på mellan 12 och 50 meter från väg-
området av trafi ksäkerhetsskäl.

Kring vattentäkter fi nns skyddsområden med be-
stämmelser som reglerar sådan verksamhet som kan 
förorena vattnet.

11.  FÖRSVAR

11.1 Riksintressen

Mark- och vattenområden som har betydelse för to-
talförsvaret skall så långt möjligt skyddas mot åtgär-
der som kan påtagligt motverka totalförsvarets in-
tressen. Områden som är av riksintresse på grund av 

att de behövs för totalförsvarets anläggningar skall 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra till-
komsten eller utnyttjandet av anläggningarna (MB 3 
kap. 9 §). Om ett område är av riksintresse för fl era 
oförenliga ändamål skall företräde ges för försvars-
intresset. Såvida det inte strider mot bestämmelserna 
i MB 4 kap.
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Inom Ystads kommun fi nns ett fl ertal områden av 
riksintresse för försvaret.

Övningsområdena vid Kabusa och Fredriksberg är 
också av riksintresse. Det har diskuterats att avveckla 
Fredriksberg som övningsområde. Beslut fi nns dock 
ej ännu.

Inom vissa områden i kommunen råder samrådsplikt 
för planerade byggen eller anläggningar p.g.a. för-
svarets intressen.

12.  AREELLA NÄRINGAR

12.1 Riksintressen

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse men 
inget riksintresse. Brukningsvärd åkermark får tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om 
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsin-
tressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett 
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom 
att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har 
betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett 
rationellt skogsbruk (MB 3 kap. 4 §).

Mark- och vattenområden som har betydelse för bl.a. 
yrkesfi sket eller för vattenbruk skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
näringarnas bedrivande. Områden av riksintresse 
för yrkesfi sket skall skyddas (MB 3 kap. 5 §). Inom 
Ystads kommun fi nns fl era områden av riksintresse 
för yrkesfi sket, se vidare under avsnittet om fi ske.

12.2 Jordbruk

Ca 70 % av kommunens yta utgörs av jordbruks-
mark. Marken tillhör den bättre i riket (klass 8–10 
enligt en tiogradig skala). Djurtätheten är tämligen 
hög och djurhållningen domineras av nötkreatur, 
svin och fjäderfä.

Förutsättningarna för att bedriva jordbruk ändrades 
radikalt när Sverige gick med i EU. Trenderna visar 
på minskande volymer av framförallt animaliepro-

Betupptagning
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dukter. Lönsamheten kommer dessutom att minska 
om inte produktionen kan rationaliseras. Den egent-
liga produktionen kommer sannolikt att koncentre-
ras till ett fåtal större enheter medan övriga jordbruk 
kommer att utvecklas mot s.k. bostadsbruk, där 
kopplingarna till boendet och annan verksamhet på 
landsbygden är det centrala.

Inom projektet Stad och land i samverkan bedrevs en 
delstudie som syftade till att utveckla den lokala livs-
medelsproduktionen, för att bl.a. minimera de resur-
ser som krävs för transporter, lagring och paketering 
och därigenom också förbättra kvalitén på produk-
terna. Arbetet har fortsatt i det Agenda 21-arbete som 
bedrivs i kommunen. Meningen är att de jordbrukare 
som vill producera livsmedel för den lokala markna-
den ska ges stöd och stimulans.
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12.3 Skogsbruk

Ca 9 % av kommunens yta utgörs av skogsmark. 
Skogsmarken ligger främst i de norra delarna av 
kommunen, kring godsen samt längst i sydöst, vid 
Hagestad och Sandhammaren.

Genom omställningar inom jordbruket har en del av 
åkermarken skogsplanterats under 1990-talet. Det är 

12.4 Fiskeviktigt att skogsplanteringar sker på ett sådant sätt att 
de positiva värdena i landskapet kan tas till vara och 
att de samordnas med sådana åtgärder som främjar 
läplanteringar, ekologiska korridorer, strövområden 
eller binder samman olika biotopöar i landskapet.

All skog öster om Rv 19 är skyddsskog enligt skogs-
vårdslagen, § 15. Det medför att skogen inte får av-
verkas utan Skogsvårdsstyrelsens tillstånd.

I Ystads kommun fi nns få yrkesverksamma fi skare. 
Trots detta är vattenområdet i kommunen av väsent-
lig betydelse för yrkesfi sket. Här fi nns både repro-
duktionsplatser och fångstplatser som är viktiga för 
näringen.

Fiskeriverket har pekat ut vilka områden som är av 
riksintresse för yrkesfi sket (Fiskeriverkets beteck-
ning inom parentes):

Strandnära områden längs hela kusten (MY1)
Omfattande fi ske efter ål.

Fiskebåtar i Ystads hamn
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Gislövsläge - Ystad (MY2)

Lekområde för horngädda och sill. Uppväxtområde 
för dessa arter samt för torsk, fl atfi sk, havsöring, 
lax och gulål. Viktigt vandringsstråk för blankål 
och havsöring. Omfattande fi ske efter sill, torsk och 
havsöring.

Fiskeområdet utanför Trelleborg - Ystad (MY3) 

Ett mycket omfattande och varierat yrkesfi ske be-
drivs av fi skefartyg från fl era kuststräckor. Området 
är ett av Östersjöns viktigaste fångstområden för sill 
och torsk. Inom området fi nns viktiga fångstområden 
för krok- och garnfi ske.

Området sydväst Kåseberga (MY4)

Omfattande fi ske efter sill och torsk bedrivs av fi ske-
fartyg från fl era kuststräckor.

Svartgrund (MY5)

Omfattande fi ske efter sill och torsk bedrivs av fi ske-
fartyg från fl era kuststräckor.

Krageholmssjön (MY8)

Rika bestånd av gös, abborre, gädda, fl odkräfta och 
ål. Sjön är förmodligen landets mest produktiva sjö. 
Omfattande fi ske efter ål och gös.
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13.  FRILUFTSLIV OCH 
       REKREATION

Med friluftsliv menas vistelse i naturen för naturupp-
levelser, fysiska aktiviteter och avkoppling. Möjlig-
heterna till naturupplevelser och friluftsverksamheter 
av olika slag är större ju mer omväxlande miljön är. 
Landskapet i Ystads kommun är variationsrikt och 
det fi nns goda möjligheter till bad, fritt strövande, 
fritidsfi ske, båtliv, camping m.m. 

13.1 Riksintressen

Hushållningsbestämmelser i 3 och 4 kapitlen i Mil-
jöbalken beskriver hur hänsyn ska visas till allmänna 
intressen när ett områdes användning ändras och vil-
ka riksintressen som ska skyddas. Enligt Miljöbalken 
(3 kap. 6 §) skall mark- och vattenområden som har 
betydelse från allmän synpunkt med hänsyn till bl.a. 
friluftslivet så långt möjligt skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt skada miljön. Behovet av områden 
för friluftsliv i närheten av tätorter skall särskilt be-
aktas. Områden som är av riksintresse skall skyddas 
mot åtgärder som avses i första stycket.

I Miljöbalkens fjärde kapitel anges särskilda hushåll-
ningsbestämmelser för vissa områden i landet. Dessa 
områden är, med hänsyn till de natur- och kulturvär-
den som fi nns i områdena, i sin helhet av riksintresse. 

Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får 
komma till stånd i dessa områden endast om inte hin-
der möter enligt §§ 2-7 och om det kan ske på ett 
sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och 
kulturvärden.

Enligt beslut från Naturvårdsverket är följande om-
råden av riksintresse för friluftslivet (Länsstyrelsens 
beteckning inom parentes):
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Krageholmsområdet (F7)

Området, vars norra del ligger i Sjöbo kommun, do-
mineras av de stora sjöarna Sövdesjön, Snogeholms-
sjön, Ellestadssjön och Krageholmssjön. Den kupe-
rade terrängen runt sjöarna, där skogsområden växlar 
med åkrar och betesmarker, erbjuder fi na strövmar-
ker med möjligheter till bär- och svampplockning, 
bad och fritidsfi ske. Området är viltrikt, bl.a. fi nns 
rådjur, kronhjort, trana, and, gås, örn och glada.

Området berör område av riksintresse för naturvård 
och område av riksintresse för kulturmiljövård.

Kuststräckan Abbekås - Sandhammaren (F8)

Området, vars västligaste del ligger i Skurups kom-
mun, utgörs av ett långt och välmarkerat åssystem 
med öppet hedlandskap och skogsplanterade dyn-
områden. Uppifrån åsen har man en betagande utsikt 
över havet och den odlade marken innanför åsen. På 
Kåsehuvud ligger Sveriges största skeppssättning, 
Ales stenar, och nedanför ligger Kåseberga hamn och 
bymiljö. Det fi nns många fi na sandstränder för bad 
utmed kusten.

Området berör område av riksintresse för naturvård 
och område av riksintresse för kulturmiljövård.

Nybroån (FF3)

I Nybroån fi skas havsöring och öring.

Kustområdet Abbekås - Kåseberga (FF43)

Längs kusten fi skas havsöring, lax och ål.

Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen i Skåne

Romeleåsen och sjöarna i sydvästra Skåne bildar till-
sammans ett variationsrikt landskap av stor betydelse 
för såväl naturvård som friluftsliv. Det kuperade back-
landskapet med sjöar, lövskog och betesmarker och 
Romeleåsens skogs- och fäladsmarker är ett resul-
tat av såväl naturliga processer som kulturpåverkan 
under lång tid. Riksdagen har pekat ut området som 
ett primärt rekreationsområde med särskilda hushåll-
ningsbestämmelser, vilket innebär att turismens och 
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intres-
sen särskilt skall beaktas vid bedömningen av tillåt-
ligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp 
i miljön (MB 4 kap. 2 §). Sydöstra delen av området 
ligger inom Ystads kommun och sträcker  sig ner 
runt Ellestads- och Krageholmssjöarna.

Det fi nns en särskild kommitté med syfte att tillva-
rata och utveckla möjligheterna till friluftsliv inom 
området. Kommittén är sammansatt av representan-
ter från kommunerna Malmö, Lund, Svedala, Trel-

leborg, Sjöbo, Skurup och Ystad samt Region Skåne, 
SSK och SÖSK.

Detta område sammanfaller i stort med områden av 
riksintresse för naturvård och friluftsliv samt berör 
område av riksintresse för kulturmiljövård.

Kustområdet

Kustområdet i Ystads kommun ingår i det samman-
hängande kustområde från Brofjorden i Bohuslän till 
Simpevarp i Småland, inom vilket fritidsbebyggelse 
endast får komma till stånd i form av kompletteringar 
till befi ntlig bebyggelse om det inte fi nns särskilda 
skäl, t.ex. fritidsbebyggelse som tillgodoser det rör-
liga friluftslivets behov (MB 4 kap. 4 §).

Området berör områden av riksintresse för naturvård, 
friluftsliv och kulturmiljövård.



UNDERLAG

39

13.2 Anläggningar och leder

Anläggningar för fritid och rekreation utgörs av cam-
pingplatser, vandrarhem, småbåtshamnar, badplatser 
m.m.

Skåneleden, med relativt korta dagsetapper och med 
anslutning till parkeringsplatser och allmänna kom-
munikationer, passerar genom Ystads kommun.

Anläggningar

Campingplatser fi nns i Ystad, Nybrostrand och Löde-
rups strandbad, vandrarhem i Ystad, Glemmingebro 
och Löderup, småbåtshamnar i Ystad och Kåseberga 
samt badplats vid Svarte, Sandskogen i Ystad, Ny-
brostrand och Sandhammaren.

Cykelleder

Sverigeleden består av noggrant utvalda vägar med 
ringa trafi k. Det är ett landsomfattande projekt som 
tillkommit för att främja cykelturismen och erbjuder 
fl era valmöjligheter att ta sig fram i landskapet. I 
Ystad sammanfaller Sverigeleden delvis med två an-
dra regionala leder - Skånespåret och Cykelspåret.

Skåneleden

Två delar av Skåneleden passerar genom Ystads kom-
mun. Den första, kallad ”nord - sydleden”, går från 
Snogeholm i Sjöbo kommun genom det kuperade 
och variationsrika landskapet runt Snogeholmssjön, 
Ellestadssjön och Krageholmssjön till Krageholm. 
Därifrån går den vidare genom ett öppet odlingsland-
skap förbi Bergsjöholms slott och Hedeskoga och 
fortsätter ner till Ystad.

Den andra delen, kallad ”österlenleden”, går från 
Ystad österut längs kusten till Mälarhusen i Simris-
hamns kommun. Leden går förbi Sandskogen och 
Nybrostrand, de betade hedklädda Hammars backar 

och Kåsebergaåsen samt de skogsplanterade dyn-
områdena vid Hagestad och Sandhammaren. Längs 
stranden fi nns på fl era ställen fi na badplatser.

Campingplatsen i Ystads Sandskog
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13.3 Strandskydd

Syftet med strandskydd (Miljöbalken 7 kap 13 §) är 
att trygga förutsättningarna för allmänhetens frilufts-
liv och att bevara goda livsvillkor på land och i vat-
ten för djur- och växtlivet.

Strandskydd fi nns utmed kommunens kuster (utom 
inom vissa planlagda områden), runt sjöarna El-
lestadssjön, Krageholmssjön, Bjäresjö och Furuhus-
mossen och utmed åarna/bäckarna Charlottenlunds-
bäcken, Svartån, Rosbäcken, Fyleån - Nybroån, 
Kulleån, ”Fårarpsbäcken”, Öja kanal, Kviedalsbäck-
en - Svalevadsån - Kabusaån, Fröslövsån - Norre å 
- Svalevadsån - Kabusaån, Tuvebäcken – Kabusaån 
- Kalsbäck - Hannasån, Rödkillebäcken - Hammars 
ränna och Mossabäcken - Tyge å - Skäggabäck.
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14.  NATURVÅRD

Ystads kommun bjuder på ett varierat landskap. 
Längs den långa kuststräckan i söder fi nns fi na, vid-
sträckta sandstränder. Innanför strandzonen i öster 
höjer sig Kåsebergaåsen och i nordost längs kom-
mungränsen mot Tomelilla kommun breder den dra-
matiska, lövskogsklädda, vackra Fyledalen ut sig. 
Landskapet i kommunens nordvästra del utgörs av 
Romeleåsens utlöpare med skogs- och sjöområdet 
vid Krageholmssjön och Ellestadssjön.

Unikt för Ystads kommun är också gamla naturbe-
tesmarker och många småvatten med intressant fl ora 
och fauna, samt det mycket tilltalande backlandska-
pet och de stora godsen med sina vidsträckta åkerfält, 
vackra alléer och parklika lövdungar.

14.1 Riksintressen

Hushållningsbestämmelser i 3 och 4 kapitlen i Mil-
jöbalken beskriver hur hänsyn ska visas till allmänna 
intressen när ett områdes användning ändras och 
vilka riksintressen som ska skyddas. I 3 kapitlet 6 § 
behandlas naturvård. Viktiga naturområden skall så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada naturmiljön. Är området av riksintresse skall 
det skyddas. Urvalet och klassningen av riksintres-
seområden görs av Naturvårdsverket/Länsstyrelsen. 
En översyn av gränserna gjordes 2001.

De områden som av regeringen pekats ut som sär-
skilda skydds- och bevarandeområden enligt miljö-
balken 7 kap 28 § (Natura 2000-områden) är objekt 
av riksintresse enligt 4 kap 1 och 8 §§ Miljöbalken 
(se 14.4).

I Ystads kommun är ett antal områden klassade som 
riksintressanta för naturvård (Länsstyrelsens beteck-
ning inom parentes):
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Snogeholm - Skårbyområdet (N80)

Det vidsträckta området, som domineras av de tre 
stora sjöarna Snogeholmssjön, Ellestadssjön och 
Krageholmssjön, med starkt kuperad terräng runt 
sjöarna, erbjuder fi na strövmarker. Här växlar åkrar 
och betesmarker med skogsområden där vidsträckta 
bokskogar, ofta med rik markvegetation, ger prägel 
åt landskapet. Området har ett utomordentligt artrikt 
växt- och djurliv. Se vidare avsnitt 14.5 - 2.

Området berör område av riksintresse för friluftsliv 
och område av riksintresse för kulturmiljövård och 
omfattar även delar av Sjöbo kommun.

Bjärsjöholm - Marsvinsholmsområdet (N79)

Området utgör en geomorfologiskt mycket rik och 
varierad del av det skånska backlandskapet och är 
beläget över Alnarpssänkan, en förkastningsdal i 
berggrunden. De östra delarna karaktäriseras av det 
storskaliga backlandskapet kring Bergsjöholm, med 
växlingar mellan odlad mark, betesmark, lövskogsri-
dåer och lövskogsdungar. Den branta reliefen över-
går söderut, ner mot havet, i allt lugnare former ner 
till det fl acka strandplanet från litorinatid. Det öppna 
odlade backlandskapet som övergår i havet och vi-
dare i en fri horisont är ett panorama som är unikt för 
Sverige. Området är också rikt på fornlämningar. Se 
vidare avsnitt 14.5 – 11b och e-h.

Området berör område av riksintresse för kulturmil-
jövård.

Bussjöområdet (N78)

Bussjöområdet utgör en geomorfologiskt mycket rik 
och varierad del av det skånska backlandskapet. Om-
rådet inkluderar både det storskaliga backlandskapet 
med hög relief och det småkuperade, böljande land-
skapet. Se vidare avsnitt 14.5 - 12.

Sjöbo Ora - Fyledalen - Nybroån med bifl öden 
(N75)

Området omfattar fl era delområden, bl.a.:

Fyledalen som är en naturskön och geovetenskapligt 
intressant dal, karaktäriserad av branta sluttningszo-
ner med en platt botten där Fyleån fl yter fram.

Naturbetesmarker i Baldringe socken med ålderdom-
lig prägel.

Högestads mosse som till största delen består av fukt-
ängar och kärr samt mindre insprängda torra små 
kullar.

Se vidare avsnitt 14.5 - 1.

Området berör område av riksintresse för friluftsliv 
och område av riksintresse för kulturmiljövård samt 
omfattar även delar av Tomelilla och Sjöbo kommu-
ner.

Ystads Sandskog (N77)

I området fi nns ett system av postglaciala strandval-
lar, revlar och dynbildningar som har stor betydelse 
för tolkningen av Östersjöbäckenets nivåförändring-
ar. Se vidare avsnitt 14.5 - 15.

Området berör område av riksintresse för friluftsliv.

Hörupsåsen (N73)

Åssystem mellan Glemmingebro och Hörup som är 
ett markant inslag i landskapet. Se vidare avsnitt 14.5 
- 21.

Området berör område av riksintresse för kultur-
miljövård samt omfattar även delar av Simrishamns 
kommun.

Kustområdet Nybrostrand - Simrishamn (N72)

Kåsebergaåsen omfattar fl era delområden, bl.a.:

Hammars backar, ett markerat åssystem.

Backåkra, ett öppet böljande hedlandskap.

Hagestads naturpark, ett intressant dynlandskap.

Sandhammarenområdet som utgör ett mäktigt sand-
dyneområde med intressanta morfologiska proces-
ser.

Se vidare avsnitt 14.5 – 18-20 och 22.

Området berör område av riksintresse för friluftsliv 
och för kulturmiljövård.

Området ingår även i Simrishamns kommun.
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14.2 Stora opåverkade mark- och 
vattenområden

Stora mark- och vattenområden som inte alls eller 
endast obetydligt är påverkade av exploateringsföre-
tag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada dess 
karaktär (MB 3 kap. 2 §).

I Länsstyrelsens rapport ”Underlag för fysisk pla-
nering i Skåne avseende 3 kap. 2 § miljöbalken” 
beskrivs sju olika delregioner, där Ystads kommun 
tillhör Sydskånes slättbygder. Denna region känne-
tecknas av uppodlad mark på slätt och bitvis småku-
perad terräng. Regionen är relativt tätt befolkad trots 
att den i princip saknar större befolkningskoncen-
trationer. Det utpräglade, öppna landskapet kräver 
särskild hänsyn vad gäller t.ex. visuella störningar 
och buller. Landsbygden är relativt opåverkad av 
industrier, master, vindkraft, större vägar osv. Större 
delen präglas av fullåkersbygd med relativt dålig till-
gång till allemansrättslig mark. Det kan därför fi nnas 
anledning att vid sidan av större landsbygdsområden 
också markera stora opåverkade områden med rekre-
ationskvaliteter. På en karta till rapporten redovisas 
viktigare exploateringsföretag och deras områdespå-
verkan.

I Ystads kommun har avgränsningar av stora opåver-
kade mark- och vattenområden ännu inte gjorts, men 
det tas med i kommande planeringsomgång.

Ett opåverkat område i norra delen av kommunen
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14.3 Ekologiskt särskilt känsliga 
områden

Mark och vattenområden som är särskilt känsliga 
från ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyd-
das mot åtgärder som kan skada naturmiljön (MB 3 
kap. 3 §). Lagen har kommit till för att slå vakt om 
viktiga naturmiljöer som står inför ett akut hot. All 
natur är i princip känslig, men med ekologiskt sär-
skilt känsliga områden menas:

• Områden med instabila produktionsförhållanden 
och med ogynnsamma återväxtförutsättningar (för-
surade eller försurningskänsliga mark- och vatten-
områden, mark och vattenområden som är särskilt 
påverkade av olika föroreningar).

• Områden som inrymmer växt- och djurarter som är 
utrotningshotade.

• Områden i övrigt som är särskilt ömtåliga och  som 
samtidigt inrymmer särskilda ekologiska värden.

De ekologiskt särskilt känsliga områdena, enligt de-
fi nition ovan, omfattar många naturområden som är 
synnerligen skyddsvärda. I Ystads kommun fi nns ett 
stort antal sådana områden: kustområden och kust-
vegetation, våtmarksområden, havsmiljön längs och 
utanför kommunens kuster, åar, bäckar, småsjöar, 
dammar, märgelgravar och större sjöar, ädellövskog, 
lövdungar och rester från äldre kulturlandskap (ängs- 
och hagmarker, restbiotoper i odlingslandskapet).

De större ekologiskt särskilt känsliga områdena ingår 
i översiktsplanen i de områden som markerats som 
naturreservat eller naturhänsyn i förslaget.

14.4 Lagstiftning m.m. som 
         reglerar skydd av natur

Speciellt värdefulla naturområden kan skyddas med 
olika förordnanden. Den lagstiftning som idag regle-
rar detta är Miljöbalken, som bl.a. omfattar de regler 
för skydd av naturen som tidigare fanns i Naturre-
surslagen och Naturvårdslagen.

För vissa särskilt värdefulla mark- och vattenom-
råden fi nns ett starkare behov av aktsamhet genom 
bevarande, vård och hushållning än vad de allmänna 
hänsynsreglerna i Miljöbalkens 2 kapitel erbjuder. 
Detta behov tillgodoses i 7 kapitlet genom särskilda 
former av områdesskydd:

Naturreservat

Naturreservat (4 §) syftar till att bevara biologisk 
mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 
eller tillgodose behov av områden för friluftslivet.

I Ystads kommun är följande områden avsatta som 
naturreservat: Backåkra, Bjersjöholms ädellövskog, 
Hagestads fritidsreservat, Högestads mosse, Lybeck, 
Sandhammaren, Skogshejdan och Ystads sandskog.

Tidigare skyddsformer - naturvårdsområde och  
landskapsbildsskydd

Den tidigare skyddsformen naturvårdsområde (19 § i 
Naturvårdslagen) behandlas numera som naturreser-
vat, men de föreskrifter som tidigare bestämts gäller 
för området. För områden som skyddats med hänsyn 
till landskapsbilden före 1975 (19 § Natu irvårdsla-
gen) gäller också bestämmelserna i de tidigare be-
sluten.

Hammars backar - Kåsebergaåsen och Ingelstorps 
mosse har tidigare avsatts som naturvårdsområden 
men betraktas idag som naturreservat. Äldre land-
skapsbildsskydd fi nns för områdena Krageholmssjön 
och Ellestadssjön med omgivningar, kustlandskapet 
väster om Svarte, Svartåns dalgång och kuststräck-
an öster om Svarte, Fyledalen samt Kabusa - Ny-
brostrand.

Naturminne

Naturminne (10 §) används för särpräglade naturfö-
remål som behöver särskilt skydd eller vård.

Ett naturminne fi nns i Ystads kommun - en hängask 
vid Svenstorp.
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Biotopskyddsområde

Biotopskyddsområde (11 §) används för att skydda 
mindre mark- eller vattenområden som är livsmiljö 
för hotade djur- och växtarter eller som annars är sär-
skilt skyddsvärda.

Gammelskogen vid Navröds mosse är avsatt som 
biotopskyddsområde.

Djur- och växtskyddsområde

Djur- och växtskyddsområde (12 §) är en skyddsform 
som är lämplig att använda när syftet med skyddet är 
begränsat i tid och rum, t.ex. för att skydda enstaka 
djur- och växtarter inom ett visst område under en 
viss tid på året, t.ex. sälar och fåglar.

Strandskydd

Se föregående avsnitt: Friluftsliv och rekreation (si-
dan 40).

Natura 2000

Natura 2000-områden är av riksintresse enligt Miljö-
balken och skall prioriteras i skyddsarbetet, se karta 
sidan 41. Ett långsiktigt skydd skall säkerställa att åt-
gärder eller verksamheter inom eller utanför Natura 
2000- området ej skadar värdena.

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområ-
den som håller på att byggas upp inom EU. Syftet 
är att bevara den biologiska mångfalden. Enligt di-
rektiven ska de olika medlemsstaterna upprätta na-
tionella listor med värdefulla områden, vilka sedan 
ska godkännas av EU. Nödvändiga åtgärder ska där-
efter genomföras för att skydda och vårda områdena. 
Kommunerna och Länsstyrelsen har tillsammans 
med markägare och brukare ett ansvar för de områ-
den som fi nns i Skåne.

EU har antagit två dokument, fågeldirektivet och ha-
bitatdirektivet, för att skydda hotade arter och livs-
miljöer.

Fågeldirektivet omfattar skydd och skötsel för samt-
liga fåglar som lever i vilt tillstånd inom EU:s om-
råde samt för deras livsmiljöer. I Ystads kommun har 
Sandhammaren pekats ut som skyddsområde.

Habitatdirektivet omfattar livsmiljöer vars naturliga 
utbredningsområde inom gemenskapen är mycket li-
tet eller har krympt avsevärt. Det handlar om enastå-
ende naturområden som är representativa för någon 
av europeiska unionens sex biogeografi ska regioner. I 
Ystads kommun har följande områden pekats ut: Bel-
linga (1), Bjersjöholms ädellövskog (2), Ellestads-
sjön (3), Fredriksbergs mosse (4), Fyledalen (5), Hö-
gestads mosse (6), Kabusa (7), Krageholmssjön (8), 

Ljungatorpskärret (9), Lybeck (10), Nyvångsskogen 
(11), Sandhammaren-Kåseberga (12), Skogshejdan 
(13), Skogshusets enefälad (14) och Ystads sandskog 
(15). Se karta sidan 41. 

Naturområden som omfattas av ovanstående direktiv 
kan av regeringen pekas ut som särskilt skydds- eller 
bevarandeområde enligt Miljöbalken 7 kap 28 §.

Enligt 4 kapitlet 1 § i Miljöbalken gäller numera Na-
tura 2000-områden som riksintressen.

Kyrkreservat

Under 1992 avsatte kyrkan vissa särpräglade natur-
områden som kyrkreservat. Syftet var inte att ändra 
pågående markanvändning, förutom att undvika 
skogsavverkning, utan snarare att uppmärksamma 
den pågående markanvändningen. I Ystads kommun 
har Skogshusets enefälad avsatts som kyrkreservat.
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14.5 Beskrivningar av viktiga 
          naturområden
 (kartans beteckningar inom parentes)

Beskrivningen av viktiga naturområden baseras på 
dels Länsstyrelsens Naturvårdsprogram för Malmö-

hus län (1996), dels på egna inventeringar. Avsnit-
tet innehåller översiktliga beskrivningar över större 
sammanhängande områden. För en del av dessa om-
råden fi nns närmare beskrivningar av mindre, särskilt 
intressanta delområden.

Baldringe – Ållskogsområdet (1)

Ett vackert småkuperat landskap breder ut sig i Bald-
ringe - Ållskogsområdet, med Fyledalen som mäk-
tig kontrast i öster. Landskapet har här präglats av 
jordbruksdrift vid godsen Högestad och Krageholm 
och stora delar är uppodlade men många rester åter-
står av 1800-talets beteslandskap med fäladsmarker, 
hagmarker och våtmarker med en betesanpassad ve-
getation som är speciell, då den under århundradenas 
lopp formats av betande djur. Många sällsynta eller 
hotade växter och djur är knutna till dessa marker 
men tyvärr fi nns de numera bara kvar i begränsad 
omfattning.

Bok- och ädellövskog breder ut sig i Fyledalens slutt-
ningar, Nyvångsskogen och Baldringe ängar. Områ-
dets skiftande karaktär bidrar till ett rikt och varierat 
växt- och djurliv med många ovanliga och sällsynta 
arter. 

Området sammanfaller med riksintresse för natur-
vård, område Sjöbo Ora - Fyledalen (N75).
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Fyledalen och Nyvångsskogen (1a)

Fyledalen omges av markerade, huvudsakligen bok-
skogsklädda, branta dalsluttningar. I dalbotten rinner 
Fyleån fram, omgiven av betesmark. Vegetationen 
varierar från artfattig hedvegetation uppe på krönen 
av sluttningarna till artrik, frodig ängsvegetation 
längst ner i sluttningarna. De gynnsamma mark- och 
klimatförhållandena gör att Fyledalen är ett av de bo-
taniskt mest artrika områdena i Skåne. Fyledalen är 
en geologiskt och biologiskt värdefull dalgång med 
branta sluttningar, unik landskapsbild samt rik fl ora. 

Fyledalen

Fyledalen är referenslokal för geovetenskapliga stu-
dier och forskning.

I områdets nordvästra del breder Nyvångsskogen ut 
sig med vacker bokskog, avbruten av granplantering-
ar och mindre partier med fuktlövskog.

Befi ntligt skydd: Området omfattas av den äldre 
skyddsformen landskapsbildsskydd samt strand-
skydd utmed Fyleån. Dessutom är området utpekat 
som Natura 2000-område.

Getryggarna vid Nyvångstorp (1b)

De s.k. Getryggarna utgörs av gammal fäladsmark 
vid Nyvångstorp nordväst om Ållskog. Området om-
fattar ett gammalt kulturlandskap med torr, frisk och 
fuktig betesmark. Mycket gamla, solitära bokar väx-
er i området liksom enstaka trädformiga enar. Några 
mindre vattensamlingar fi nns också i området. Det är 
ett landskapsestetiskt, botaniskt och markhistoriskt 
intressant område.

Skogshusets enefälad (1c)

Skogshusets enefälad omfattar enbuskmark, björk-
skog och betat ädellövskogsområde. I området fi nns 
fl era anlagda mindre småvatten. Vegetationen i om-
rådet är mycket representativ med bl.a. kattfot och 
backnejlika. Området är också en av lövgrodans vik-
tigaste reproduktionslokaler.

Befi ntligt skydd: Området är avsatt som kyrkreser-
vat. Dessutom är området utpekat som Natura 2000-
område.

Skogshusets enefälad
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Skogshejdan (1d)

Skogshejdan är ett ålderdomligt beteslandskap i 
småkuperad terräng. Betesmarken är omväxlande 
glest buskbevuxen och tätare bevuxen med spridda 
buskage. De låglänta partierna är sanka och centralt 
i området fi nns en mindre sjö. Utöver ett stort mark-
historiskt och botaniskt värde har Skogshejdan ett 
betydande zoologiskt värde, främst som fågel- och 
groddjurslokal.

Skogshejdan

Befi ntligt skydd: Området är avsatt som naturreser-
vat. Dessutom är området utpekat som Natura 2000-
område.

Svinahejdan (1e)

Svinahejdan är en mindre naturbetesmark, som lig-
ger i anslutning till Oxhagen (se nedan). Flera små 
vattensamlingar fi nns i området, som är en viktig lo-
kal för löv- och lökgroda.

Betesmarken vid Svartskylle (1f)

Betesmarken (Synteleje i Sjöbo kommun) hyser 
många olika busk- och trädarter såsom benved, geta-
pel, vildapel och avenbok. Området är också en vik-
tig grodlokal och nya vatten har grävts för grodorna.

Oxhagen och Fredriksbergs mosse (1g)

Oxhagen är ett unikt och vackert, ålderdomligt betes-
landskap bevuxet med solitära träd, lövdungar samt 
busksnår. Den södra delen av området är bevuxen 
med bokskog. Flera kärr samt en liten sjö fi nns också 
i den södra delen av området. Vattensamlingarna är 
av stor betydelse för bl.a. lövgroda och våtmarksfåg-
lar.

Fredriksbergs mosse i områdets västra delar har olika 
vegetationstyper med såväl rikkärrspartier som hög-

Fredriksbergs mosse
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mossevegetationer med bl.a. vitmossor med ljung, 
rosling och tranbär.

Området är kulturhistoriskt intressant och botaniskt 
värdefullt med fl era sällsynta växter, samt av stort 
zoologiskt värde med bl.a. landets främsta förekomst 
av lövgroda. 

Befi ntligt skydd: Fredriksbergs mosse är utpekad 
som Natura 2000-område. Reservatsbildning pågår.

Ljungatorpskärret (1h)

I en bidal till Fyleån rinner Kulleån fram. Den om-
ges av en dalgång som är synnerligen botaniskt in-
tressant. Ljungatorpskärret är en av landets förnäm-
sta våtmarker. Här växer bl.a. de sällsynta växterna 
axag, knappag och stor ögontröst. Markerna i dalen 
är delvis igenväxande f.d. betesmark.

Befi ntligt skydd: Området omfattas delvis av land-
skapsbildsskydd och längs ån råder strandskydd. 
Dessutom är området utpekat som Natura 2000-om-
råde.

Högestads mosse (1i)

Högestads mosse, ett stort betesmarksområde med 
större kärrmarker av olika karaktär, är en av landets 

förnämsta våtmarker och ingår i Myrskyddsplan för 
Sverige. I söder omges de våta delarna av några torra 
kullar. I anslutning till kärret fi nns en större vatten-
samling, delvis omgiven av buskage. Kärren dräne-
ras genom ett antal diken, vilka leder till bäcken som 
fl yter längs västgränsen.

Området är markhistoriskt intressant och har en rik 
fl ora med bl.a. rikligt med orkidéer, majviva samt 
fl era andra fuktmarksväxter som är knutna till dessa 
marker. På de torra kullarna i söder växer rikligt med 
backsippa.

Befi ntligt skydd: Området är avsatt som naturreser-
vat. Dessutom är området utpekat som Natura 2000-
område.

Öppen hagmark väster om Lyckås (1j)

Väster om Lyckås fi nns en sluttande öppen hage med 
pumphus och kraftledning. Området är välhävdat 
och trädlöst. Vegetationen består av fårsvingel- och 
rödvensäng samt tuvtåteläng.

Furuhusmossen – våtmarkslokal (1k)

Furuhusmossen är en igenväxande sjö öster om Hö-
gestad. Den består idag av vassområden samt öppet 
vatten. Mossen är omgiven av skogs-, åker- och be-

tesmark. Furuhusmossen är en viktig lokal för lök- 
och lövgroda och är genom sitt isolerade läge i land-
skapet även en viktig fågellokal.

Befi ntligt skydd: Området omfattas av strandskydd.

Ellestadssjön och Krageholmssjön med omgiv-
ningar (2)

Den västra delen av området omfattar ett kuperat, 
vackert odlingslandskap med fl era små vattensam-
lingar. Den östra delen omfattar skogs- och sjöland-

Krageholmssjön



ÖVERSIKTSPLAN 2005

50

skapet mellan Ellestadssjön och Krageholmssjön. 
Här fi nns vidsträckta lövskogar och idylliska slätt-
sjöar. Landskapet har intressant geologi, fl ora och 
fauna samt är ett omtyckt strövområde. Sjöarna har 
en mycket låg föroreningsgrad och växt- och djurli-
vet har mycket stora värden. Sjöarna har även ett or-
nitologiskt och allmänbiologiskt mycket högt värde. 
Skogsmarken, som till stor del består av lövskog, har 
mycket lång kontinuitet bakåt i tiden och är p.g.a. 
denna en betydelsefull genbank för växt- och djur-
livet i regionen. Viktiga inslag, som gör landskapet 
varierat, är mindre, öppna jordbruksområden samt 
hagmarksrester som fi nns i området. Vid Bellinga vid 
Ellestadssjöns strand fi nns t.ex. värdefull hagmark 
med gamla ”sparbanksekar” och söder om Krage-
holmssjön fi nns stora ekar stående i en åker.

Befi ntligt skydd: Området är av riksintresse för na-
turvård, område Snogeholm - Skårbyområdet (N80). 
Den östra delen av området omfattas av landskaps-
bildsskydd och utmed Ellestadssjön och Krage-
holmssjön råder strandskydd.

Betesmarker vid Bellinga (2a)

Betesmarkerna vid Bellinga består av öppna hagmar-
ker och en svagt sluttande ekhage med stora solitära 
träd. Här fi nns både torr och fuktig ängsmark, med 
delvis intressant fl ora och fjärilsfaunan är förhållan-
devis artrik.

Befi ntligt skydd: Området omfattas av landskaps-
bildsskydd och utmed Ellestadssjön råder strand-
skydd. Dessutom är en del av området och Ellestads-
sjön utpekade som Natura 2000-område.

Ängsmark och gammelskog vid Navröds mosse 
(2b)

Området består av en större, fuktig och huvudsakli-
gen ohävdad ängsmark, blandlövhage, kärr, al- och 
videsumpskog samt ädellövskog. Den fuktiga ängs-
marken har inte betats på minst 40 år, men hålls öp-
pen genom det kraftiga viltbetet i området. Bland de 
intressanta växterna i området fi nns bl.a. orkidéer. I 
områdets ena kant fi nns gammelskog med avenbok, 
ek och bok.

Befi ntligt skydd: Området omfattas av landskaps-
bildsskydd och gammelskogen har biotopskydd.

Krageholmssjön och ön Lybeck (2c)

Krageholmssjön är en av Skånes minst förorenade 
slättsjöar och en viktig häckningslokal för grågås. 
Strandskogarna runt sjön utgörs av al och vide och 
innanför dessa växer frodig ädellövskog med bok 
och ek. Runt sjön förekommer trollfl addermus och i 
strandområdena har påträffats tvåtandad spolsnäcka. 
Sjön är fi skrik.

Den lövskogsklädda ön Lybeck i Krageholmssjön 
har en osedvanligt yppig vegetation med bl.a. orm-
bunken strutbräken och ramslök. I början av 1700-
talet var ön utformad som en fransk park. På ön rå-
der beträdnadsförbud och en stor mängd fågelarter 
häckar därför ostört på ön.

Sjön och dess omgivningar ger goda förutsättningar 
för friluftsliv och naturupplevelser av hög klass.

Befi ntligt skydd: Ön Lybeck är naturreservat. Dess-
utom är Krageholmssjön och ön Lybeck utpekade 
som Natura 2000-områden.

Krageholm (2d)

Vid Krageholmssjön fi nns stora ekar stående i en åker. 
De gamla träden och bokskogen intill har stort värde 
i sig. Området är också värdefullt genom förekom-
sten av bl.a. trollfl addermus, tvåtandad spolsnäcka 
och fl era sällsynta lavar. 

Befi ntligt skydd: Området omfattas av landskaps-
bildsskydd och utmed Krageholmssjön råder strand-
skydd.
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Gräsmarksområde norr om Sövestad (3)

Norr om Sövestad fi nns ett gräsmarksområde som 
består av torra kullar samt ett större fuktmarksom-
råde bevuxet med låga buskar. Öppet vatten fi nns i 
området. Området är ett värdefullt inslag i det öppna 
landskapet.

Gräsmarksområde nordväst om Sövestad (4)

Nordväst om Sövestad fi nns ett gräsmarksområde 
med några öppna vattensamlingar. Området betas. 
Området är ett värdefullt inslag i det öppna landska-
pet.

Öppen hagmark väster om Högestads mosse (5)

Området består av en öppen betesmark med lång 
kontinuitet i hävd. Flera öppna vattensamlingar fi nns 
i området och på fuktängarna fi nns intressant fl ora 
med bl.a. nattviol, S:t Pers nycklar och majviva. Om-
rådet är  ett värdefullt inslag i det öppna landskapet.

Gräsmarksområden vid Högestad (6)

Söder om Högestads mosse utbreder sig ett stort 
gräsmarksområde i gränsen mellan Sövestad och 
Borrie socknar. En kanaliserad bäck rinner genom 
området. Rester av kalkfuktäng, liksom torrbackar 

med backsippa förekommer. Området är genom sin 
storlek och kontinuitet i hävd kulturhistoriskt intres-
sant samt av stort värde för landskapet. I närheten av 
det stora gräsmarksområdet fi nns också några mindre 
områden som är av stor betydelse i landskapet.

Hagmark väster om Hästhög (7)

Området utgörs av en liten hage i ett småkuperat 
landskap. De närmaste omgivningarna är uppodlade. 
Floran är intressant med fl era arter typiska för gam-
mal betesmark, såsom backtimjan, sommarfi bbla och 
vildlin. Området är ett värdefullt inslag i det öppna 
landskapet.

Öppen hagmark vid Bussjö mosse (8)

Den öppna hagen ligger i ett småkuperat område om-
givet av odlad mark. I området fi nns en liten backe 
med torrängsvegetation med bl.a. blodnäva och back-
timjan. I en fuktigare del växer S:t Pers nycklar och 
darrgräs. Området är ett värdefullt inslag i det öppna 
landskapet.

Våtmark vid Kärragården (9)

Området består av en intressant våtmark, vilken är 
växtplats för den mycket sällsynta våtmarksväxten 
spetsnate.

Lövskogsområde vid Kadesjö – Rynge (10)

Vid Kadesjö - Rynge fi nns ett bok - ädellövsbestånd. 
I området, som har lång kontinuitet i hävd, ingår 
även granplanteringar och fuktlövskog. Området är 
av stort värde i det annars öppna landskapet.

Backlandskapet V. Nöbbelöv - Vallösa -  Mar-
svinsholm – Bjäresjö (11)

Bygden i området V. Nöbbelöv - Vallösa - Marsvins-
holm - Bjäresjö är ett omväxlande backlandskap. 
Mellan Marsvinsholm och S. Vallösa fi nns många 
exempel på backlandskapets olika former, bl.a. 
den branta reliefen kring Holahög och den storkul-
ligt oregelbundna terrängen söder om Ensligheten. 
Flera dalgångar skär genom området, t.ex. Svartåns 
dalgång. De kalkrika och lätta jordarna har innebu-
rit förutsättningar för åkerbruk alltsedan stenåldern. 
Sjörups kyrka från medeltiden och den omkringlig-
gande byn med endast ett fåtal gårdar är, tillsammans 
med den kuperade odlingsbygden och fornlämning-
arna, ett representativt område för det sydskånska 
jordbrukslandskapet. I de östra delarna av området är 
landskapet starkt präglat av storgodsdrift med stora 
uppodlade åkerarealer. Andelen naturbetesmarker 
och skog är här liten men vackra alléer och mindre 
skogsdungar fi nns i anslutning till de större godsen.
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Området har en landskapsbild som saknar motsvarig-
het i landet och från kustvägen har man vida utblickar 
över landskapet och havet - en upplevelse i särklass.

Befi ntligt skydd: Delar av området omfattas av riks-
intresse för naturvård, Bjärsjöholm - Marsvinsholms-
området (N79).

Backlandskap söder om Sjörup

Skarviken (11a)

Vid Skarviken fi nns en liten rest av naturbetesmar-
ker som hävdats mer eller mindre kontinuerligt under 
lång tid. Närmast stranden fi nns delvis täta buskage 
med slån och på några platser fi nns utbildade tor-
rängar med artrik vegetation och fl ora, bl.a. blodnä-
va, axveronika och backnejlika.

Befi ntligt skydd: Området omfattas av landskaps-
bildsskydd och strandskydd.

Svartån med omgivningar (11b)

Svartån, som avvattnar Krageholmssjön, fl yter fram 
i en ravindalgång. Denna utgör ett markant inslag i 
det öppna jordbrukslandskapet. Området utmärks 
av många olika naturtyper med öppen betesmark, 
betade lövdungar, lövskogsklädda sluttningar, gran-
planteringar, dammar och våtmarker. Norr om god-
set Ruuthsbo är ån delvis kanaliserad men söder om 
Ruuthsbo är inte Svartån kanaliserad på samma sätt. 
Ån omges här av ofta starkt sluttande ängsmark och 
lövskog. I de branta sluttningarna fi nns torrängsve-
getation och i de planare delarna intill ån fi nns frisk- 
och fuktängar. Vid Skönadal fi nns en stor konstgjord 
damm och ett vattenfall. Dammen är omgiven av en 
smal trädbård. Längs kusten fi nns ett kustparti med 
äldre strandlinje och intressant fl ora. Svartån är av 
betydelse för uppvandrande havsöring.

Befi ntligt skydd: Södra delen av området omfattas 
av landskapsbildsskydd, fram till landsvägen mellan 
Ruuthsbo och Balkåkra. Strandskydd fi nns utmed 
Rosbäcken och Svartån.

Vallösa mad (11c)

Norr om Vallösa kyrka fi nns en i landskapet fram-
trädande dalgång. Sluttningarna är branta och består 
av isälvsmaterial. I dalgångens botten fi nns en delvis 
betad mosse. Området är geologiskt intressant.

Charlottenlunds omgivningar (11d)

I anslutning till Charlottenlunds slott fi nns en fi n park-
anläggning med klippta gräsmattor och stora solitära 
träd. Landskapet är småkuperat med stora åkerfält. I 
anslutning till Charlottenlund fi nns ett sammanhäng-
ande skogsområde. Mindre dungar med bok- och 
ädellövträd fi nns också spridda över området. Alléer 
utgår från slottet i de fyra vädersträcken och öster 
om Charlottenlund fi nns en beteshage med impone-
rande gamla träd. Nordväst om Charlottenlund fi nns 
ett stort fuktmarksområde.

Befi ntligt skydd: Huvuddelen av området omfattas 
av landskapsbildsskydd och utmed Charlottenlunds-
bäcken råder strandskydd.
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Kärrområde nordost om Ruuthsbo (11e)

Nordost om Ruuthsbo fi nns ett större kärrområde. 
Det innehåller fuktlövskog och salixbuskage omväx-
lande med mera öppna ytor, gungfl y med vass, fukt-
ängar, fl era dammar, några mindre granplanteringar 
och en mindre dunge med äldre lövskog. Området 
är värdefullt som en refug för vilda växter och djur i 
jordbrukslandskapet.

Bjersjöholm (11f)

Landskapet karaktäriseras av ett storskaligt back-
landskap. Det är uppodlat i den västra delen och i 
den östra delen fi nns betesmarker och skog. Delar av 
området berörs av täktverksamhet och i öster gränsar 
området till kommunens avfallsanläggning. Ängs-
markerna i området utgörs av en ekhage och öppen 
hagmark intill Skree mosse, bl.a. fi nns darrgräs och 
sommarfi bbla här. Den öppna hagmarken är stor och 
välhävdad med fl era torrängsbetonade vegetationsty-
per och kärr. Ekhagen är delvis gödselpåverkad och 
har en lundartad fl ora under ekarna. Hela området är 
mycket värdefullt för rekreation och friluftsliv.

Vid Bjäresjö fi nns en liten sjö, som är en mycket vik-
tig referenslokal för vegetations- och klimatforsk-
ningen. Även den utdikade Bjersjöholmssjön är av 
betydelse i detta avseende.

Befi ntligt skydd: Sjön Bjäresjö omfattas av strand-
skydd.

Naturskog vid Bjersjöholm (11g)

Norr om täktområdet i skogen fi nns ett litet natur-
skogsområde med en rik ädellövskog med bok, ek, 
alm och ask i fuktigare partier. Delar av Bjersjö-
holmsskogen utgörs av mycket gammal, grovstam-
mig och vidkronig lövskog. Den domineras av bok, 
har inslag av alm och ek samt i fuktiga partier al, ask, 
björk och sälg. Den skogliga kontinuiteten är mycket 
lång. Markfl oran är karaktäristisk för rika ängslöv-
skogar med arter som skogsbingel, vit- och gulsippa, 
lundgröe och hässlebrodd. Många avdöende stora 
träd och kullfallna stammar (lågor) utgör tillsam-
mans med den rika lövskogsvegetationen utmärkta 
livsmiljöer för bl.a. insekter, snäckor och sniglar och 
en rik svampfl ora. Flera sällsynta svamparter före-
kommer och fågellivet är rikt. Bokskogen är en av 
Skånes äldsta med många mycket gamla träd, en del 
kanske mer än 250 år. Det biologiska värdet, liksom 
det markhistoriska och geovetenskapliga, är mycket 
högt.

Befi ntligt Skydd: Området är avsatt som naturreser-
vat. Dessutom är området utpekat som Natura 2000-
område.

Klintholmen (11h)

Klintholmen är ett mindre kustdynområde väster om 
Ystad. Området har fl ack topografi  med en högre 
kustdyn. I områdets östra del fi nns en äldre tallplan-
tering. För övrigt dominerar lågvuxen sandvegeta-
tion. Vid Lilleskog fi nns en populär badplats.

Befi ntligt skydd: Området har landskapsbildsskydd.

Bussjöområdet (12)

Bussjöområdet utgör en mycket varierad del av det 
yttre backlandskapet med dels storskaligt och dels 
småkulligt landskap. Öja grustag är en referenslokal 
för geovetenskaplig forskning. Bussjösjön i området 
är av betydelse för vetenskaplig forskning och un-
dervisning för att belysa vegetationsutvecklingen i 
området och människans påverkan på landskapet. 

Befi ntligt skydd: Området är av riksintresse för na-
turvård, Bussjöområdet (N78).

Dalgång vid Hålabäck väster om St. Herrestad 
(13)

Markerad dalgång som skär igenom höjdstråk i land-
skapet. Denna dalgång är en erosionsdal, som upp-
kommit då en plötslig tappning skett av en lokal sjö 
(issjö) norr om dalen. Området har landskapsestetiskt 
och geologiskt värde.
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Nybroån med omgivningar (14)

Från länsgränsen i norr fl yter Fyleån/Nybroån fram i 
en ganska markerad dalgång förbi Svenstorps mölla 
och St. Köpinge till Köpingebro. Vid Svenstorp fi nns 
en unik förekomst av den s.k. Köpingesandstenen 
från krittid. Det omgivande landskapet är utnyttjat 
för odling men i dalgången fi nns fortfarande en del 
ängsmark. Frisk- och fuktängar fi nns i dalbottnen 
och torrängar längs dalens sidor. Längs ån fi nns ock-
så skogsdungar med al och alm. Stora obetade ytor 

Nybroån

förekommer också, dominerade av högvuxna örter 
och gräs (t.ex. stora bestånd av pestskråp). Söder om 
St. Köpinge är inte dalgången så markerad längre. 
En smal lövbård med salixarter, al och alm tillsam-
mans med högvuxen örtvegetation följer här ån. Ef-
ter Barevads mölla slingrar sig ån fram genom sand-
områden bevuxna med gräsmark. Vissa rester med 
artrik sandmarksfl ora och kalkfuktäng fi nns här. Ån 
är lokal för den lilla fi sken grönling, som i Sverige är 
begränsad till ett fåtal vattendrag. Nybroån har stor 
betydelse för fritidsfi sket och värdet för rekreation 
och friluftsliv är högt.

Befi ntligt skydd: Delar av området omfattas av riks-
intresse för naturvård, område Sjöbo Ora – Fyledalen 
– Nybroån med bifl öden (N75). Längs Nybroån råder 
strandskydd. Dessutom är Fyledalen utpekad som 
Natura 2000-område.

Fårarps ängar och Värnorna (14a)

Fårarps ängar, som omges av ett småkuperat, till stora 
delar uppodlat landskap, utgörs av artrika fuktängar, 
ett mindre kärrområde, samt torrare betesmark. Stora 
delar av fuktängarna har inslag eller dominans av 
s.k. kalkfuktäng med rikkärrspartier med intressanta 
växer som är knutna till fuktiga ängsmarker, t.ex. hö-
skallra i mängd, orkidéer och den sällsynta örten stor 
ögontröst.

Söder om byn Fårarp fi nns ytterligare en stor betes-
mark av stort kulturhistoriskt och landskapsestetiskt 
värde. De s.k. Värnorna består av frisk- och fukt-
ängar som delats upp i smala remsor avdelade med 
pilevallar. Betesmarken har mycket lång kontinuitet i 
hävd och är speciellt intressant ur kulturmiljöaspekt 
men även ur landskapsbildssynpunkt.

Befi ntligt skydd: Fårarps mosse omfattas av riks-
intresse för naturvård, område Fårarp (N76) och 
strandskydd råder längs Fårarpsbäcken.

Fredriksberg (14b)

Objektet utgörs av en f.d. stor hagmark strax utmed 
Nybroån innanför strandzonen vid Nybrostrand. Ge-
nom området meandrar Nybroån. Området norr om 
ån har planterats med björkskog, men fortfarande 
fi nns ängsväxter kvar utmed Nybroån, t.ex. ängs-
nycklar. Söder om ån är huvuddelen av den tidigare 
betesmarken ännu öppen, så när som på mindre om-
råden som tallplanterats. Här är också växtplats för 
den sällsynta dvärgseradellan.

Området är viktigt som närströvområde till Köpinge-
bro.
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Ystads Sandskog (15)

Ystads Sandskog utgörs av ett tilltalande, skogbe-
vuxet dynlandskap med äldre strandlinjer. Sand-
driften var tidigare ett stort problem i Ystads stad, 
så området skogsplanterades under 1800-talet för 
att sanden skulle bindas. I dag är det bevuxet med 
tallskog samt mindre partier med ek, bok och gran. 
Strandområdet består av sandstrand med innanförlig-
gande kustparallella sanddyner. Faunan är rik, speci-
ellt i den gamla åfåran, där många fåglar häckar och 
insektslivet är rikt.

Området är geologiskt och biologiskt intressant, 
mycket omtyckt som närströvområde för Ystadsbor-
na, och den fi na sandstranden utmed kusten är livligt 
frekventerad av kommuninnevånarna och många tu-
rister under sommarperioden.

Befi ntligt skydd: Området är av riksintresse för na-
turvård, område Ystads Sandskog (N77) och den öst-
ra delen är även avsatt som naturreservat. Dessutom 
är området utpekat som Natura 2000-område.

Öja mosse (16)

Öja mosse kallas de återstående resterna av de förr så 
vidsträckta Öja- och Herrestadsmossarna. Öja mosse 
var ursprungligen en havsvik, som för ca 7000 år se-
dan avsnördes från havet. Under 1800-talet dikades 

den största delen av mossen ut, vilket resulterade i 
att mossen övergick till att bli ett stort gräsmarks-
område med frisk- och fuktängar samt kärr. Vad som 
idag återstår av våtmarkerna används till största de-
len som slåtter- och betesmark. Området är en viktig 
grodlokal samt lokal för den mycket sällsynta växten 
kärrnocka.

Backar vid Köpingsberg (17)

Backarna vid Köpingsberg utgör ett framträdande 
inslag i landskapet och är helt uppbyggda av lösa 
avlagringar. Området består till största delen av be-
tesmark samt ett mindre skogsparti. Området är land-
skapsestetiskt värdefullt.

Kulligt backlandskap söder om Köpingsberg (18)

Söder om Köpingsberg fi nns ett markerat höjdparti 
med backar och kullar. På en av backarna ligger 
gravhögarna Tingshögarna som ett viktigt element i 
landskapet. Området används huvudsakligen till be-
tesmark men i söder fi nns också odlad mark. Utsikten 
från kullarna över havet är hänförande. Tillgänglig-
heten är begränsad p.g.a. att det är militärt område.

Kabusa och Ingelstorps ängar och mosse (19)

Kabusa och Ingelstorps ängar och mosse är ett stort, 
nästan sammanhängande gräsmarksområde, som är 
av stor vikt för rastande och häckande fåglar. Områ-
det är kulturhistoriskt intressant och genom sin skön-
het av stort värde för landskapet.

Ingelstorps ängar och mosse utnyttjas som betes-
mark. Genom områdets centrala del går ett fuktigare 
stråk med fl era småvatten och småkärr samt ett större 

Ingelstorps mosse
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kärrparti. Området är dränerat genom den grävda 
Hammars ränna. Flera sällsynta växter förekommer, 
bl.a. lökgamander och orkidéer. Här är också en vik-
tig lokal för strandpadda och lökgroda. Fågellivet är 
rikt med många rastande och häckande fågelarter.

Landskapet vid Kabusaåns mynning är ett fl ackt be-
teslandskap med enstaka träd och buskar. Området 
är landskapsestetiskt tilltalande och biologiskt intres-
sant.

Befi ntligt skydd: Ingelstorps mosse är avsatt som na-
turreservat och längs Kabusaån och Hammars ränna 
råder strandskydd. Dessutom är Kabusa utpekat som 
Natura 2000-område.

Vattendrag i jordbrukslandskapet (20)

Kviedalsbäcken, Fröslövsån, Norre å, Tuvebäcken, 
Kabusaån, Rödkullebäcken och Hammars ränna är 
bäckar och mindre åar som rinner fram i det fl acka 
jordbrukslandskapet. De öppna vattendragen är vär-
defulla naturinslag i det annars uppodlade landska-
pet.

Befi ntligt skydd: Utmed bäckarna och åarna råder 
strandskydd.

Hörupsåsen (21)

I det fl acka jordbrukslandskapet är Hörupsåsen ett 
markerat inslag med stor betydelse för landskapet. 
Åsen består delvis av moränöverlagrade isälvsav-
lagringar och har stort geologiskt intresse. Södra 
sluttningen av åsryggen brukas på några platser som 
betesmark, medan platån och nordsluttningen är upp-
odlade. Ur geovetenskaplig synvinkel har Hörupså-
sen ett mycket stort vetenskapligt värde, speciellt 
såsom sydöstra Skånes glaciala utvecklingshistoria 
ännu inte är klarlagd.

Befi ntligt skydd: Huvuddelen av området omfattas 
av riksintresse för naturvård, område Hörupsåsen 
(N73).

Hammars backar – Kåsebergaåsen (22)

Hammars backar - Kåsebergaåsen har branta stup 
mot havet. Åssystemet består huvudsakligen av sand 
och grus, med fl äckvis uppträdande inlagringar av 
lera. Bildningen är geologiskt värdefull för förstå-
elsen av isavsmältningens komplicerade förlopp i 
sydöstra Skåne. En stor del av åssträckningen upp-
tas av betesmarker som hyser en speciell fl ora och 
fauna. Bl.a. fi nns länets enda förekomster av sand-
stäppvegetation i branterna kring Hammars backar, 

Betesdjur på Hammars backar
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Kåseberga och Löderup samt fl era områden med 
stäppartad torräng på åsens sydsida, huvudsakligen 
vid Hammars backar. Vid Hammars backar uppträ-
der gullvivan i massförekomst. Den örtrika vegeta-
tionen ger också förutsättningar för en rik och varie-
rad fjärilsfauna och vid Sandhammaren förekommer 
många ovanliga och för landet sällsynta arter. Norr 
om Sandhammaren utbreder sig Hagestads mosse. 
Vid Kåseberga ligger skeppssättningen Ales stenar, 
en av landets märkligaste fornlämningar. Åsen med 
sitt omland utgör ett tilltalande särpräglat landskap 
som saknar motstycke i landet i övrigt. Löderups 
strandbad och Sandhammaren är högfrekventerade 
områden för bad och rekreation, medan Kåseberga 
och Backåkra är betydande turistmål.

Befi ntligt skydd: Området omfattas av riksintresse 
för naturvård, Kustområdet Nybrostrand - Simris-
hamn (N72).

Hammars backar (22a)

Området utgör ett markerat åssystem, vilket är en av 
de absolut förnämsta landformstyperna i Skåne och 
saknar sin motsvarighet i landet. Åssystemet består 
huvudsakligen av sand och grus men med fl äckvis 
uppträdande inlagring av lera. Strandmorfologin med 
branta stup mot havet är av stort kvartärgeologiskt 
intresse. En stor del av åssträckningen upptas av be-

tesmarker som hyser en värdefull fl ora och fauna. 
Landskapet, som även är av markhistoriskt värde, är 
mycket tilltalande och säreget. Området är en geove-
tenskapligt mycket viktig lokal.

Befi ntligt skydd: Området är avsatt som naturreser-
vat. Dessutom är området utpekat som Natura 2000-
område.

Backåkra (22b)

Det böljande öppna hedlandskapet omkring Backåkra 
är präglat av långvarig betesdrift. Vegetationen har 
säregna drag och blomsterprakten är tidvis stor. Här 
ligger också Dag Hammarskjölds Backåkra, som är 
ett internationellt känt turistmål, och en meditations-
plats.

Befi ntligt skydd: Området är avsatt som naturreser-
vat. Dessutom är området utpekat som Natura 2000-
område.

Hagestads naturpark (22c)

I Hagestads naturpark utgörs de lösa jordlagren av 
fl ygsand. Här har ett intressant dynlandskap utbil-
dats. Vegetationen är mosaikartad med ekskogar, 
tallplanteringar, ljunghedsfragment och öppna dyn-
partier. Inom reservatet förekommer stora liljekon-
valjbestånd. Genom reservatet rinner Tyge å.

Området är geologiskt och biologiskt värdefullt, har 
fi na badstränder och är ett rekreationsområde av stort 
värde för rörligt friluftsliv.

Befi ntligt skydd: Området är avsatt som naturreser-
vat. Dessutom är området utpekat som Natura 2000-
område.

Sandhammaren (22d)

Sandhammaren utgör ett mäktigt sanddynområde. 
Det är ett kustdynområde med aktiva kustprocesser 
som är unika inom Sverige. Efter hand som dynerna 
byggs upp och stabiliseras utvecklas zoner med olika 
typer av vegetation. Denna zonering samt vegetatio-
nens dynamik är av stort botaniskt och markveten-
skapligt intresse. Området är också en geovetenskap-
ligt mycket viktig lokal. Innanför dynerna fi nns stora 
arealer med buskformig ekskog med lång kontinui-
tet, som är av vetenskapligt intresse. Även faunan är 
av betydande intresse, bl.a. förekomsten av sällsynta 
häckfåglar och insekter. Området har dessutom höga 
landskapsbildsmässiga kvalitéer och är värdefullt för 
friluftslivet.

Befi ntligt skydd: Området är avsatt som naturreser-
vat. Dessutom är området utpekat som Natura 2000-
område.
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Hagestads mosse (22e)

Hagestads mosse och betesmark vid Tyge å är en 
nyckellokal av stort botaniskt och geologiskt intresse 
för klarläggandet av vegetationens invandring och 
utveckling i södra Sverige efter den senaste nedis-
ningen. Hagestads mosse är dessutom en nyckellokal 
för tolkningen av Östersjöbäckenets nivåförändring-
ar. Området hyser också en rik insektsfauna.

Befi ntligt skydd: Utmed Mossabäcken råder strand-
skydd.

Öppen hagmark söder om Hedvigsdals  Nygård 
(22f)

Området är en svagt gödslad, trädlös ängsmark. Inom 
området förekommer höskallra.

Hagmark vid Hedvigsdal (23)

Söder om Hedvigsdal fi nns en mycket vacker betes-
hage. Flera gamla gravhögar fi nns i området, som 
är bevuxet med gamla vidkroniga träd. Mindre löv-
trädsdungar och barrplanteringar ingår också. Områ-
det är ett viktigt inslag i det annars mycket trädfattiga 
odlingslandskapet.

Hagmark vid Södra Spjutstorp (24)

Vid Södra Spjutstorp fi nns en välhävdad trädlös hag-
mark, som brukats som hagmark i generationer. Om-
rådet har i Länsstyrelsens Naturvårdsprogram pekats 
ut eftersom det är en av de få naturliga betesmarkerna 
som fi nns kvar i denna fullåkersbygd.

Hedvigsdals hage
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15.  KULTURMILJÖVÅRD

Stora delar av Ystads kommun är av intresse för kul-
turmiljövården. Detta gäller bl.a. stadskärnan. En ti-
dig kulturbärare i Ystads kommun är det storskaliga 
godslandskapet. Området har varit bebott sedan sten-
åldern och är rikt på fornlämningar, medeltidskyrkor 
och inte minst fi nns det ett värdefullt äldre byggnads-
bestånd.

Enligt Kulturminneslagens inledande bestämmelser 
är det en nationell angelägenhet att skydda och vårda 
vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla, såväl 
enskilda som myndigheter. I propositionen betona-
des särskilt kommunernas ansvar, främst när det gäl-
ler att tillämpa Plan- och bygglagen och Miljöbalken. 
Enligt riksdagens miljömål om god bebyggd miljö 
är det ett nationellt mål att ta tillvara och utveckla 
kulturvärdena. 

Enligt riksdagens delmål skall den kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsen senast år 2010 vara identifi e-
rad och ett program fi nnas för skydd av dess värden. 
Samtidigt skall minst 25 % av den kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsen vara långsiktigt skyddad.

15.1 Riksintressen

Enligt Miljöbalken (3 kap. 6 §) skall mark- och vat-
tenområden med betydande kulturvärden så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan ska-
da kulturmiljön. Områden som är av riksintresse för 
kulturmiljövården skall skyddas.

Riksantikvarieämbetet/Länsstyrelsen har 1987 pekat 
ut ett antal områden i Ystads kommun som är av riks-
intresse för kulturmiljövården. Godsmiljöerna utgör 
bärare av riksintresset på landsbygden. Värdetexterna 
för de olika miljöerna har reviderats 1997. Områdena 
beskrivs kortfattat nedan (Länsstyrelsens beteckning 
inom parentes).
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Sjörup - Charlottenlund - Snårestad (M158)

Flackt slotts- och kustlandskap med förhistorisk 
bruknings- och bosättningskontinuitet kring Char-
lottenlunds slott med av godsförvaltningen genom 
århundraden präglat landskap och bebyggelse. Hög-
gravfält och bronsåldershögar i fl ack kustterräng. 
Medeltida kyrkor och kyrkbyar i Sjörup och Snå-
restad. Slottslandskap med bokskog och allésystem. 
Se vidare under15.3 2-4.

Sjörup

Bjärsjöholm - Balkåkra-Skårby (M160)

Utpräglat och vidsträckt slottslandskap kring slotten 
Bjärsjöholm, Marsvinsholm och Ruuthsbo med för-
historisk bruknings- och bosättningskontinuitet samt 
av godsen genom århundraden präglat odlingsland-
skap, sammanbundet av ett omfattande landskapsdo-
minerande allésystem. Bronsåldershögar. Slott med 
medeltida ursprung, men med av 1800-talet präglat 
byggnadsbestånd. Järnvägen Ystad – Malmö. Med-
eltida kyrkor i kyrkbyarna Skårby och Bjäresjö. Se 
vidare nedan under 15.3 7-11 och 13.

Området berör område av riksintresse för naturvår-
den.

Krageholm (M162)

Slottslandskap kring Krageholms slott med delvis 
bevarad medeltida bebyggelse, som senare omgestal-
tats och som idag är av stort kulturhistoriskt intresse. 
Slottsanläggning med slottskyrka, ekonomibyggna-
der, arbetarbostäder och park. Runsten och bildsten. 
Sövestads kyrkby med medeltida kyrka. Se vidare 
nedan under 15.3 16-18.

Området berör områden av riksintresse för naturvår-
den och för friluftslivet. 

Högestad - St. Köpinge (M166)

Dalgångsbygd längs Nybroån med förhistorisk bruk-
nings- och bosättningskontinuitet där framväxten av 
landskapet och bebyggelsen präglats av godsförvalt-
ningen vid Högestads slott. Stora samlade landskaps-
dominerande fornlämningsmiljöer. Stora Köpinge 
vikingatida handelsplats. Högestads slott av medel-
tida ursprung med ekonomi- och arbetarbebyggelse, 
parker och allésystem. Högestads kyrka, prästgård 
och skolhus. 1800-tals villor i Lyckås och Svenstorp. 
Svenstorps kvarn och Stora Köpinge kyrkby. Se vi-
dare nedan under 15.3 27-30.

Allé norr om Högestad
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Området berör område av riksintresse för naturvår-
den.

Ystad (M167)

Sjöfartsstad som bevarat prägeln av stor betydande 
medeltids- och 1500-talsstad som från 1800-talets 
slut expanderade som följd av järnvägens och sjö-
fartens utveckling. Välbevarat medeltida gatunät och 
tomtmönster. Mariakyrkan, klostret och andra bygg-
nader och lämningar från medeltiden. Hus i det sena 
1800-talets mer storstadsmässiga skala. Byggnader 
för hamnverksamheten, järnvägen och industrier på 
utfyllnadszonen i vattnet. Norra promenaden. Sta-
dens offentliga byggnader och miljöer. Östra Första-
den och området kring Bollhusparken. Regements-
området. Se vidare nedan under 15.3 22.

Kåseberga (M173)

Fornlämningsmiljö med en av landets största och 
märkligaste skeppssättningar. Ales Stenar och läm-
ningar efter två mindre skeppssättningar. Kåseber-
gaåsen med fi skeläge och omgivande jordbruksbygd. 
Se vidare nedan under 15.3 47.

Området berör områden av riksintresse för naturvår-
den och för friluftslivet.

Ingelstorp - Valleberga – Löderup - Hagestad 
(M174)

Öppet landskap med förhistorisk bruknings- och bo-
sättningskontinuitet med medeltida kyrkor och sock-
encentrum som visar på byarnas betydelse i det forna 
agrarsamhället. Talrika gårds- och bymiljöer. Grav-
högar, stenkammargravar och boplatslämningar från 
stenåldern. Löderups och Valleberga medeltidskyrkor 
med tillhörande kastaler och omgivande sockencen-
trum. Ingelstorps 1870-tals kyrka. Hagestads radby 
med vikingatida ursprung. Godset Hedvigsdal och 
Peppinge by. Se vidare nedan under 15.3 40-44.

Sandhammaren (M175)

Kustmiljö och fyrplats med förhistorisk bruknings- 
och bosättningskontinuitet. Förhistoriska lämningar 
efter bosättning utmed Mossabäcken och Hagestads 
mosse. Gånggriften Ramshög, bronsåldershögar och 
lämningar efter förhistorisk kustväg. Sandhamma-
rens fyr med fyrplats och sjöräddningsstation. Se vi-
dare nedan under 15.3 48.

Området berör områden av riksintresse för naturvår-
den och för friluftslivet.

15.2 Lagstiftning m.m. som regle-               
          rar skydd av kulturmiljöer

Enligt Miljöbalken (3 kap. 6 §) skall områden med 
kulturvärden som har betydelse från allmän synpunkt 
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada kulturmiljön.

I Plan- och bygglagen anges att nya byggnader skall 
placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- 
och kulturvärdena på platsen (3 kap. 1 §). Befi ntliga 
byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig syn-
punkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av den-
na karaktär, får inte förvanskas (3 kap. 12 §). För att 
befästa översiktsplanens riktlinjer kan i detaljplaner 
(5 kap. 7 § 1 stycket 4 punkten) och områdesbestäm-
melser (5 kap. 16 § 1 stycket 4 punkten) meddelas 
bestämmelser om placering, utformning och utföran-
de av byggnader, andra anläggningar och tomter.

I Kulturminneslagen fi nns bestämmelser om bl.a. 
byggnadsminnen (3 kap.) och kyrkliga kulturmin-
nen (4 kap.). En byggnad som är synnerligen märklig 
genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i 
ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelse-
område får förklaras som byggnadsminne av Läns-
styrelsen. Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, 
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kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravnings-
platser skall vårdas och underhållas så att deras kul-
turhistoriska värde inte minskas eller förvanskas.

15.3 Beskrivning av kultur-
         historiskt värdefulla miljöer
 
Nedan beskrivs kulturhistoriskt värdefulla miljöer i 
Ystads kommun. Dessa har uppmärksammats i bl.a. 
Länsstyrelsens kulturminnesvårdsprogram för Skåne 
(1982), Bevarandeplan för den medeltida stadskärnan 
i Ystad 1981, Bevarandeprogram för byar i Ystads 
kommun (1985), Beskrivning av ”§ 38-områden” i 
Ystad 1985 och Bevarandeprogram för Högestad 
med omnejd. Bevarandeprogrammen utgör underlag 
vid bygglovprövning.

Sedan 1998 pågår en inventering av kulturhistoriska 
byggnader och miljöer på landsbygden i Ystads kom-
mun. Syftet med arbetet är att ta fram sockenvisa be-
varanderiktlinjer för kommunens 20 socknar, varav 
10 socknar är färdiga.

Bevarandeplan för den medeltida stadskärnan i Ystad 
är under omarbetning och kommer att omfatta all be-
byggelse i Ystads tätort som är byggd före 1975. Syf-
tet med att ta med ”nyare” bebyggelse är att säkerstäl-
la de värden som blir morgondagens kulturhistoria. 
Programmet skall beskriva hur kulturmiljöerna kan 

användas aktivt i utvecklingen av staden och skall 
vara vägledning för planering och bygglovprövning.
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Svarte (1)

Svarte är ursprungligen ett fi skeläge vid Svartån. Se-
dan stenåldern har det varit en naturlig bosättnings-
plats vid åns utlopp i havet. Här fi nns fl era gravar 
från bronsåldern och en stensättning, Disas ting. Den 
låga, täta bebyggelsen söder om kustvägen är från 
1800-talet och har bevarat en ursprunglig prägel. 
Bebyggelsen norr om kustvägen är från sekelskiftet 
och framåt. Den öppna marken mot havet väster om 
bebyggelsen och strandområdets orörda natur är vär-
defulla att bevara.

Området söder om kustvägen omfattas av bevaran-
deprogram.

Charlottenlund (2)

Charlottenlund är ett fi nt exempel på tidig 1800-tals-
miljö där alla byggnader är uppförda i medeltidsin-
spirerad tegelarkitektur. En förenklad 1800-talspark 
med delvis bevarat växtmaterial ger karaktär åt an-
läggningen, vilken omges av bokskog och allékan-
tade vägar.

Charlottenlund ligger inom område av riksintresse 
för kulturmiljövården (M158).

Charlottenlunds slott

Snårestad (3)

Snårestad har kvar mycket av den karaktär som byn 
hade då arrendegårdar och torp låg på båda sidor om 
byvägen. Längs denna väg ligger idag enkla, äldre 
hus. Den övriga bebyggelsen ligger mellan byvägen 
och stora vägen mot Ystad. Kyrkan är högt och fritt 
belägen söder om den samlade bebyggelsen. Den har 
medeltida ursprung men är idag präglad av en om-
byggnad under 1920-talet. Gravhögen Kyrkhögen 
söder om byn antyder att området varit bebott sedan 
bronsåldern.

Snårestad omfattas av bevarandeprogram samt ligger 
inom område av riksintresse för kulturmiljövården 
(M158).

Sjörup (4)

Sjörup är en kyrkby med gamla anor. Den högt be-
lägna kyrkan har bevarat sin tidiga medeltida struktur. 
Längs den sluttande byvägen ligger hus på båda si-
dor, omgivna av lummiga trädgårdar. Den nuvarande 
bybebyggelsen är i huvudsak från tiden kring sekel-
skiftet. Byns fria läge med omgivande betesmarker 
och pilar bidrar till att ge den en ålderdomlig prägel.

Sjörup omfattas av bevarandeprogram samt ligger 
inom område av riksintresse för kulturmiljövården 
(M158).
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Vallösa (5)

Vallösa by är vackert belägen vid mötet mellan två 
söderifrån kommande vägar. Den till stor del kultur-
historiskt och miljömässigt värdefulla bebyggelsen 
med traditionella och uppvuxna trädgårdar är samlad 
i korsningen men förgrenar sig även utmed vägarna. 
Området vid den högt belägna gråstenskyrkan från 
1880-talet är väsentligt för byns karaktär.

Vallösa omfattas av bevarandeprogram.

Infart till Vallösa

Rynge (6)

Rynge är ett stationssamhälle, där de fl esta husen lig-
ger längs med byvägen, som korsas av järnvägsspå-
ret mitt i samhället. Den äldsta bebyggelsen är från 
1800-talet och utgörs av små arrendegårdar och lant-
arbetarbostäder. Den yngre bebyggelsen ligger nära 
järnvägen, med de för stationssamhället väsentliga 
byggnaderna stationshus och magasin.

Rynge omfattas av bevarandeprogram.

Marsvinsholm (7)

Marsvinsholm är en välbevarad godsmiljö med 
gamla anor och tydlig 1800-talsprägel. Slottet, som 
uppfördes 1640, hade ursprungligen försvarskarak-
tär och var omgivet av en vallgrav, vilken delvis 
fi nns kvar än idag. Sitt nuvarande utseende i nyre-
nässansstil fi ck slottet vid en restaurering 1856-57. 
Ekonomibyggnader och arbetarbostäder är uppförda 
i samma stil. I lövskogen strax söder om slottet lig-
ger Marsvinsholms katedralliknande röda tegelkyrka 
som invigdes 1867. Godset dominerar på ett påtag-
ligt sätt hela omgivningen. All bebyggelse i området 
har anknytning till slottet, vars tornspiror och långa 
allésystem redan på långt håll markerar dess bety-
delse och placering i landskapet.

Marsvinsholm ligger inom område av riksintresse för 
kulturmiljövården (M160).

Marsvinsholms slott
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Balkåkra (8)

Av den gamla medeltida sockenkyrkan i Balkåkra 
återstår idag enbart en ruin men det till kyrkobygg-
naden fogade gravkoret för ägarna till Marsvinsholm 
kvarstår intakt. Byns gårdar och gathus bildar en väl 
samlad enhet kring kyrkoruinen och bygatan. Karak-
täristiskt för byns struktur är att de äldre bondgårdar-
na och arrendetorpen ligger söder om den öst-väst-
liga byvägen och att den yngre bebyggelsen ligger på 
ömse sidor om vägen mot Marsvinsholm.

Balkåkra omfattas av bevarandeprogram samt ligger 
inom område av riksintresse för kulturmiljövården 
(M160).

Ruuthsbo (9)

Alléer från de fyra väderstrecken leder fram till Ru-
uthsbo, som är beläget på ägorna av den forna byn 
Gundralöv. Gårdens vitputsade huvudbyggnad är ett 
resultat av fl era ombyggnader under 1800- och 1900-
talen.

Ruuthsbo gård är byggnadsminne samt ligger 
inom område av riksintresse för kulturmiljövården 
(M160).

Ruuthsbo gods

Bergsjöholm (10)

På Bergsjöholm fi nns idag två längor kvar av en ur-
sprungligen fyrlängad renässansborg från 1570-talet. 
Längorna är byggda i gråsten och tegel och försedda 
med rik renässansdekor. Slottets nuvarande huvud-
byggnad är byggd omkring 1850 och har drag av 
italienskpåverkad palatsstil. Renässansborgen och 
det nya slottet med tillhörande byggnader bildar till-
sammans med park och alléer en rik kulturhistorisk 
miljö.

Bergsjöholm ligger inom område av riksintresse för 
kulturmiljövården (M160). Borgen från 1500-talet är 
byggnadsminne.

Bjäresjö (11)

Bjäresjö kyrkby har medeltida ursprung. Stenkyrkan 
från 1100-talet ligger på en höjd mitt i byn. Bebyg-
gelsen är samlad i grupper kring de inkommande vä-
garna. Endast några enstaka, äldre gårdar fi nns kvar 
i byn, vilken i övrigt domineras av gathus från de-
cennierna kring 1900 och egnahemsbebyggelse från 
1930-40-talen.

Bjäresjö omfattas av bevarandeprogram samt ligger 
inom område av riksintresse för kulturmiljövården 
(M160).
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Hunnestad (12)

Längs byvägen i Hunnestad ligger en väl samlad, 
småskalig bebyggelse, omgiven av rik vegetation. 
Den lövträdskantade Hunnestadsbäcken rinner ge-
nom byn. Den omgivande jordbruksmarken är inde-
lad i små lotter där ägogränserna mestadels markeras 
av jordvallar.

Skårby (13)

Skårby bevarar karaktären av sydskånsk by, där kyr-
kan alltsedan medeltiden dominerat bybebyggelsen. 
Den vitputsade kyrkan stammar från 1100-talet och 
är karaktäristiskt belägen på en höjd. Byn ger ett sam-
lat intryck med den äldre bebyggelsen koncentrerad 
till området närmast kyrkan. Det öppna landskapet 
söder om kyrkan är särskilt värdefullt för upplevel-
sen av byn.

Skårby omfattas av bevarandeprogram samt ligger 
inom område av riksintresse för kulturmiljövården 
(M160).

Rögla (14)

Rögla är en radby som till stor del består av bostads-
hus byggda runt sekelskiftet och äldre små arrende-
gårdar. Karaktäristiskt för byn är att bebyggelsen lig-
ger tätt, invid byvägen med grönskande trädgårdar 
och sluttande betesmarker mot väster. Rögla ligger i 
ett omväxlande, småskaligt jordbrukslandskap med 
ålderdomlig prägel. By-, socken- och häradsgränser 
markeras tydligt av jordvallar och stengärden, be-
vuxna med en varierande buskdominerad fl ora.

Rögla omfattas av bevarandeprogram.

Bellinga (15)

Invid Ellestadssjön, med fi n utsikt över denna och 
omgivet av ädellövskog, ligger Bellinga slott som är 
byggt på 1860-talet i Italienpåverkad renässansstil. 
Området är representativt för 1800-talets slottsmil-
jöer, vars kännetecken är en naturskön omgivning 
och ett byggnadsbestånd i någon av de historiserande 
byggnadsstilarna.

Byvägen i Hunnestad Infarten till Skårby



UNDERLAG

67

Krageholm (16)

Krageholms sätesgård har anor sedan medeltiden. 
Slottsanläggningen hade i äldre tid en för skånska 
sätesgårdar typisk gestaltning och var uppbyggd på 
vallgravsomfl utna holmar. Kvar på ursprunglig plats 
ligger den trelängade, gulputsade slottsbyggnaden, 
präglad av den under 1700-talet genomförda om-
byggnaden i karolinsk anda. Slottet och dess när-
miljö bildar en helhet tillsammans med den lilla byn 
Årsjö, Krageholms mölla och de sammanbindande, 
tidstypiska allékantade vägarna.

Krageholm ligger inom område av riksintresse för 
kulturmiljövården (M162).

Sövestad (17)

En allékantad väg förbinder Krageholm med Sö-
vestad, där bebyggelsen, som innehåller hus från alla 
epoker, ligger samlad längs vägarna som samman-
strålar mitt i byn, där den vitputsade 1100-tals kyrkan 
ligger. Överallt i byn fi nns möjligheter till utblickar 
över det öppna landskapet.

Större delen av Sövestad omfattas av bevarandepro-
gram samt ligger inom område av riksintresse för 
kulturmiljövården (M162).

Årsjö (18)

Årsjö lydde tidigare under Krageholms gods, vilket 
haft stor betydelse för dess uppbyggnad och för ka-
raktären på de enskilda byggnaderna. All bebyggelse 
ligger samlad väster om vägen till godset. Husen, 
som ligger bland stora träd och med öppen utblick 
österut, är från 1800-talet och byggda i rött tegel.

Årsjö omfattas av bevarandeprogram samt ligger 
inom område av riksintresse för kulturmiljövården 
(M162).

Bussjö mosse (19)

Bussjö mosse har under lång tid utnyttjats som be-
tesmark. En offerplats mitt i mossen är ett tecken på 
att området varit betydelsefullt för människor sedan 
lång tid tillbaka.

Bussjö (20)

Småbrukarlandskap format av enskiftet med rutnäts-
mönster i gränser och vägnät och två- eller trelängade 
gårdar av traditionell skånsk typ.

Folkestorp (21)

Småbrukarlandskap med ålderdomlig prägel i Hol-
jebäckens dalgång, vars sanka mitt utnyttjas som be-
tesmark. På lite torrare mark ligger små gårdar av tra-
ditionell skånsk typ och en rad välhållna småställen.

Ystad (22)

Ystad är en av de bäst bevarade medeltidsstäderna i 
landet. Ett rikt och varierat byggnadsbestånd illus-
trerar en kontinuerlig utveckling från medeltid till 
nutid.

Den medeltida stadskärnan, Östra Förstaden, Elver-
ket, Regementet och delar av hamnen ligger inom 
område av riksintresse för kulturmiljövården (M167). 
Områdena 22 a-n ingår  antingen i Bevarandeplan för 
den medeltida stadskärnan i Ystad eller i ”Områden 
med värdefull miljö i Ystad” (s.k. § 38-områden en-
ligt tidigare byggnadsstadgan). 

Bevarandeplanen är, som tidigare nämnts, under 
omarbetning och kommer att omfatta all bebyggelse 
t.o.m. 1975 i hela tätorten.
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Ystads medeltida stadskärna (22a)

Ystads medeltida stadskärna har ett välbevarat ga-
tunät och tomtmönster. Mariakyrkan, klostret och 
andra byggnader och lämningar från medeltiden. 
Korsvirkeshus och hus i det sena 1800-talets mer 
storstadsmässiga skala.
 
Ystads medeltida stadskärna ligger inom riksintresse 
för kulturmiljövården (M167).

Utsikt över klostret i Ystad
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Kvarteren Åsen Norra och Södra (22b)

Låg bebyggelse från slutet av 1800-talet. Parhus från 
sekelskiftet.

Kvarteret Soldalen (22c)

Parhus i rött tegel från sekelskiftet ritade av Peter 
Boisen.

Kvarteren Buskamöllan och Östra Haga (22d)

Parhus från 1900 – 1920, de fl esta ritade av Peter 
Boisen

Stadsdelen Egna Hem (22e)

Ett lummigt småhusområde med parhus och frilig-
gande hus. Uppbyggt under fyra årtionden.

Folkets Park (22f)

Ursprungligen en brunnspark från 1700-talet. Om-
vandlat till Folkets Park kring sekelskiftet.

Kvarteren Skomakaren och Tornväktaren (22g)

Putsade parhus från sekelskiftet. Ritade av Peter Boi-
sen. Uppförda som bostäder åt sockerbruksarbetare.

Kvarteren Cikorian och Vallmon (22h)

Exempel på s.k. randbebyggelse i stadens utkant. 
Parhus och friliggande hus med smålägenheter från 
omkring 1910.

Norra Förstaden (22i)

Flerfamiljshusområde i kvartersform från den tidiga 
industrialismen i Ystad.

Norra Förstaden ligger delvis inom riksintresse för 
kulturmiljövården (M167).

Östra Förstaden (22j)

Ett renodlat exempel på 1800-talets stadsplaneidéer. 
En konsekvent genomförd rutnätsplan med bredga-

Kv. Haak Norra

tor och smalgator, avskurna kvartershörn och låg en-
hetlig bebyggelse.

Östra Förstaden ligger inom riksintresse för kultur-
miljövården (M167).

Elverket (22k)

Gas- och elverksbyggnader samt personalbostäder i 
rött tegel från början av 1900-talet.

Elverket ligger inom riksintresse för kulturmiljövår-
den (M167).

Östra Villaområdet (22l)

Villaområde från 1910 och 1920-talen med pampiga 
byggnader och stora parkliknande trädgårdar.

Delen närmast Regementsgatan ligger inom riksin-
tresse för kulturmiljövården (M167).
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Regementet (22m)

Ursprungligen ett kavalleriregemente för 10 skva-
droner. Välbevarade byggnader i rött tegel, huvud-
sakligen uppförda 1897-1909 ritade av Fritz Ewerlöf 
och Erik Josephson. Anläggningen har sedan varit 
infanteriregemente, pansarregemente och luftvärns-
regemente. Regementet lades ner 2000.

Regementet ligger inom riksintresse för kultumiljö-
vården (M167).

Regementsområdet i Ystad

Sandskogen (22n)

Ursprungligen ett fl ygsandfält, som planterades med 
skog i början av 1800-talet. Delar av området är idag 
ett fritidshusområde med bebyggelsen fi nt inbäddad i 
skogen med möjlighet för allmänheten att fritt ströva 
mellan husen. Här fi nns en katalog över många ty-
per av fritidshus som byggts från slutet av 1800-talet 
och fram till våra dagar. Små ursprungliga hus med 
snickarglädje, sekelskiftets grosshandlarvilla, sport-
stugan, sommarvillan och fritidshuset.

Ystads Sandskog

Järnvägsverkstäderna (22o)

Välbevarade verkstadsbyggnader i rött maskinslaget 
tegel från 1912.

Öja mosse (23)

Öja mosse är en rest av de förr så vidsträckta Öja- och 
Herrestadsmossarna. Arkeologiskt material tyder på 
att det funnits kontinuerlig bosättning i anslutning till 
mossen sedan stenåldern. Större delen utdikades un-
der 1800-talet och återstoden används idag till största 
delen som betesmark.

St. Herrestad (24)

St. Herrestad är en by av medeltida ursprung, som 
har bevarat karaktären av gångna tiders socken- och 
häradscentrum med kyrka, tingshus och herrgård 
mitt i byn. Kyrkan som byggdes på 1100-talet är en 
av Skånes äldsta stenkyrkor. Bebyggelsen i övrigt 
består framför allt av mindre bostadshus, likartade 
i skala och karaktär. I närheten av herrgården fi nns 
parkliknande vegetation med ståtliga träd, gräsmattor 
och karpdammar. Byn omges av öppen odlingsmark 
med spridda gårdar, alléer och bronsåldersgravhögar. 
St. Herrestad omfattas av bevarandeprogram.

Borrie (25)

Den medeltida kalkstenskyrkan i Borrie är belägen 
på en mindre kulle. Av bebyggelsen återstår numera 
endast en gård och några enstaka hus.
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Baldringe (26)

I Baldringe socken fi nns ett ca 6 km2 stort område, 
som utgör ett utmärkt exempel på hur det kunde se 
ut efter skiftesreformerna på 1800-talet. Gårdarna 
ligger efter utfl yttningen från Baldringe by centralt 
placerade på den jordlott som varje bonde tilldelades 
efter sammanläggningen av de tidigare många små 
och spridda åkertegarna. I Baldringe socken fi nns 
också de halvöppna betesmarkerna Skogshejdan (na-
turreservat), Oxhagen, Skogshuset och Nyvångstorp 
(Getaryggarna), vilka utgör rester av ett stort område 
som tjänade som betesallmänning fram till 1840-50-
talet. Områdena beskrivs närmare i kapitel 14. Na-
turvård.

Högestad (27)

Högestads by, som ligger på en kulle med utblick 
över omgivande landskap, domineras av godset som 
är känt sedan medeltiden. Bebyggelsen ligger inte 
som i många andra byar tätt invid vägen utan husen 
ligger utplacerade i ett parkliknande område. Slottets 
nuvarande trappstegsgavelförsedda huvudbyggnad 
härrör från 1630-talet och bildar tillsammans med 
de äldre ekonomibyggnaderna en sluten enhet. Nära 
slottet ligger kyrkan som är av romanskt ursprung. 
På utskiftade gårdars plats ligger arbetarbostäder i 
rött tegel.

Högestad omfattas av bevarandeprogram samt ligger 
inom område av riksintresse för kulturmiljövården 
(M166).

Fårarp (28)

Fårarp är en liten by med bondgårdar och små enk-
la hus samlade längs vägen och med utblickar över 
åkrarna med pilevallar som markerar ägogränserna. 
Området längst västerut, där gårdarna ligger samla-
de, ger en bild av hur en by kunde te sig innan skiftet, 
då gårdar kantade byvägen. Strax söder om Fårarp 
ligger de s.k. Värnorna, som består av frisk- och fukt-
ängar och har varit betesmark och foderfält i drygt 
4000 år.

Fårarp omfattas av bevarandeprogram samt ligger 
inom område av riksintresse för kulturmiljövården 
(M166).

Svenstorp (29)

Svenstorps nuvarande samhälle började växa fram 
i samband med järnvägens tillkomst på 1860-talet. 
Den tidstypiska bebyggelsen ligger utmed vägen och 
är i huvudsak från 1900-talets första del. Vid Ny-
broån väster om samhället ligger Svenstorps mölla, 
en vattenkvarn från 1850-talet. Vid Svenstorps mölla 
fi nns en sexspannig bro som är en av de få bevarade 
1700-talsbroarna i länet. På sluttningen ovanför lig-
ger Svenstorps villa från 1870-talet.

Svenstorps mölla
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Svenstorp omfattas av bevarandeprogram samt lig-
ger inom område av riksintresse för kulturmiljövår-
den (M166). Svenstorps mölla är byggnadsminne. 

St. Köpinge (30)

Karaktäristiskt för St. Köpinge kyrkby är att det 
är en radby med bebyggelse placerad längs vägen. 
Bebyggelsen utgörs idag huvudsakligen av gatuhus 
från 1800-talet och moderna bostadshus. Intill kyr-
kan från 1100-talet ligger enligt traditionellt mönster 
prästgården som byggdes 1849.

St. Köpinge omfattas av bevarandeprogram samt lig-
ger inom område av riksintresse för kulturmiljövår-
den (M166).

Köpingebro (31)

Köpingebro ligger i ett område som har varit bebott 
sedan bronsåldern. En samling gårdar väster om 
Nybroån utvecklades i samband med järnvägens an-
komst och sockerbrukets anläggande under senare 
halvan av 1800-talet till ett samhälle. Bebyggelsen 
är blandad. Den äldre delen består av arbetarbostä-
der, egnahem och villor för sockerbrukets personal. 
Dock domineras samhället idag av modern villabe-
byggelse.

Norra delen av Köpingebro omfattas av bevarande-
program.

Barevads mölla (32)

Möllegrund som har bestått sedan medeltiden och är 
försedd med kvarnbyggnader av nyare datum. San-
nolikt fi nns också rester av en medeltida kvarnbygg-
nad under mark.

Köpinge backar - Köpingsbergs egna hem (33)

Köpinge backar är ett större höjdparti som till stora 
delar upptages av betesmarker. Området utgör en del 
av en forntida centralbygd och mäktiga gravhögar 
från bronsåldern utgör framträdande element i land-
skapet, speciellt de s.k. Tingshögarna. Köpingsbergs 
egna hem uppstod under 1920-talet, då ett antal jord-
lotter avstyckades från Köpingsbergs gård. Husen är 
uppförda efter traditionellt skånskt mönster.

Glemmingebro (34)

Glemmingebro ligger i ett område som varit bebott 
sedan förhistorisk tid och består av två åtskilda by-
bildningar. I den norra delen, som växte fram under 
vikingatid - sen medeltid, ligger några gårdar och 
enklare bostadshus från 1800-talet samt en kyrka i 
nygotisk stil, vilken ersatt en tidigare 1100-tals kyr-
ka. Den södra delen av byn växte fram i samband 
med att järnvägen byggdes 1893-94 och består hu-
vudsakligen av hus från början av 1900-talet.

Norra delen av Glemmingebro omfattas av bevaran-
deprogram.

Glemminge-Tågarp (35)

Jordbruksbyn Tågarp ligger som en lummig oas på 
den skånska slätten. De fl esta gårdarna ligger, trots 
skiftet, kvar på ursprunglig plats vid den gamla byvä-
gen och är byggda i rött tegel under andra halvan av 
1800-talet. Byn ger en fi n illustration av bebyggelse-
expansionen under 1800-talets andra hälft, då man 
byggde stort och av tegel.

Örum (36)

Örum är en väl sammanhållen by med ursprung i 
medeltiden, vilken bevarar karaktären av 1800-talets 
småby, då ett stort antal hantverkare bodde och arbe-
tade i byn. Miljön är välbevarad med hus och gårdar i 
nära anslutning till bygatan samt många fi na trädgår-
dar och höga träd. Sydväst om byn ligger Örumshu-
set, ett litet husmanshus från 1800-talet.

Örum omfattas av bevarandeprogram. Örumshuset 
är byggnadsminne.

Fröslöv (37)

Utpräglad bondby där bebyggelsen ligger samlad un-
der höga träd. Byn har många fi na hus och gårdar, 
som är väl bevarade och underhållna på traditionellt 
vis.

Fröslöv omfattas av bevarandeprogram.
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Hedvigsdal (38)

Hedvigsdal är ett stationssamhälle som vuxit fram i 
anslutning till Ystad-Gärsnäs järnväg, som byggdes 
på 1890-talet. Bebyggelsen utgörs av tidstypisk äldre 
industriarkitektur samt småhus och villor från 1800-
talet och början av 1900-talet.

Hedvigsdal omfattas av bevarandeprogram.

Infarten till Hedvigsdal

Löderup (39)

Löderups stationssamhälle är en tidstypisk represen-
tant för de orter som växte upp kring järnvägarna 
vid sekelskiftet och som blomstrade med järnvägens 
högkonjunktur. Samhället expanderade kraftigt un-
der de första decennierna av 1900-talet och blev ett 
lokalt centrum för den omgivande landsbygden. Be-
byggelsen är mångskiftande och intressant. Speciellt 
värdefull är sekelskiftesarkitekturen.

Större delen av Löderup omfattas av bevarandepro-
gram.

Ingelstorp (40)

Ingelstorp är en väl sammanhållen by av medelti-
da ursprung, vilken har många fi na hus från skilda 
epoker, bl.a. ett stort antal äldre hantverkarhus, och 
många välskötta trädgårdar. På byns högsta punkt 
ligger kyrkan från 1870-talet.

Ingelstorp omfattas av bevarandeprogram samt lig-
ger inom område av riksintresse för kulturmiljövår-
den (M174).

Valleberga (41)

Valleberga är en kyrkby med gårdar och hus sam-
lade kring vägarna. Den äldsta delen av bebyggelsen 
och kyrkan ligger norr om vägen. Kyrkan är Skånes 
enda bevarade medeltida rundkyrka och till den hör 
en kastal, ett friliggande försvarstorn.

Valleberga omfattas av bevarandeprogram samt lig-
ger inom område av riksintresse för kulturmiljövår-
den (M174).

Löderups kyrkby och 27:s by (42)

Den spridda bebyggelsen i Löderups kyrkby och 
27:s by utgör en rest av den tidigare (före skiftena) 
sammanhängande bebyggelsen utmed vägen mellan 
Ingelstorp och Hagestad. Löderups medeltida kyrka 
och den intilliggande prästgården markerar byns cen-
trum. Vegetationen har stor betydelse för byns karak-
tär, särskilt trädraden kring kyrkogården.

Löderups kyrkby och 27:s by omfattas av bevarande-
program samt ligger inom område av riksintresse för 
kulturmiljövården (M174).
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Hagestad (43)

Radby med ursprung i medeltiden. Den ålderdomliga 
strukturen är välbevarad med de tätt liggande gårdar-
na norr om byvägen och det öppna odlingslandska-
pet söder därom. I byn fi nns fl era goda exempel på 
allmogeträdgårdar, vilka förstärker den ålderdomliga 
prägeln.

Hagestad omfattas av bevarandeprogram samt ligger 
inom område av riksintresse för kulturmiljövården 
(M174).

Gårdsmiljö i Hagestad radby

Peppinge (44)

Peppinge har en intressant bebyggelsemiljö med går-
dar, husmanshus och villor från olika epoker. Längs 
den s.k. Peppingeraden ligger några enkla, relativt 
välbevarade husmanshus, omgivna av tät och lum-
mig vegetation.

Peppinge omfattas av bevarandeprogram samt in-
går i område av riksintresse för kulturmiljövården 
(M174).

Ingelstorps mosse (45)

Ingelstorps mosse utgörs av ett vidsträckt, fl ackt 
landskap indelat i långa, smala, stängselomgärdade 
tegar som fortfarande fungerar som betesmark. I 
övergångszonen mellan våtmark och omgivande 
åkerlandskap ligger en rad välhållna småställen från 
slutet av 1800-talet. 

Hammar (46)

Hammar är troligen en mycket gammal bybildning. 
Den äldre bykärnan i södra delen av byn är mycket 
enhetlig med fi na och välhållna hus, omgivna av tät 
vegetation. Utmed huvudvägen i norra delen av byn 
ligger hus av skilda slag från olika epoker, bl.a. en 
del äldre ”koställen” från 1800-talet.

Södra delen av Hammar omfattas av bevarandepro-
gram.

Kåseberga (47)

Miljön i Kåseberga bevarar karaktären av 1800-talets 
fi skeläge. Nedanför Kåsebergaåsens branta syd-slutt-
ning, i skydd av en mindre bukt, ligger stenhamnen 
från 1890-talet. Bebyggelsen ligger på den mera 
skyddade norrsidan av åsen. De oregelbundet place-
rade husen, som till största delen härrör från 1800-
talet,  grupperar sig utmed bygatan och de två vinkel-
ställda tvärgatorna.

Kåseberga ligger inom område av riksintresse för 
kulturmiljövården (M173) och byn är skyddad ge-
nom särskilda detaljplanebestämmelser.



UNDERLAG

75

Sandhammarens fyr (48)

På 1860-talet ersattes den primitiva fyrbåken vid 
Sandhammaren av två fyrar av s.k. Heidenstam-
typ. En av fyrarna monterades ner kring sekelskiftet 
1800-1900 och fl yttades till Pite Rönnskär. Livrädd-
ningsstationen, som ligger strax intill, fl yttades på 
1890-talet från Mälarhusen till Sandhammaren.

Sandhammarens fyr är statligt byggnadsminne. Den-
na och fyrplatsen i övrigt ligger inom område av riks-
intresse för kulturmiljövården (M175).

Sandhammarens fyr

15.4 Fornlämningar

Ystads kommun är rik på fornlämningar, såväl ovan 
mark synliga som under mark dolda. Fornlämning-
arna fi nns redovisade på fornlämningsöversikter 
(kartor) och i fornlämningsregister på Ystads muse-
um (Klostret). Maritima fornlämningar redovisas ej. 
Sådana har påträffats vid Nybroåns mynning (natur-
hamn i äldre tid), Kåseberga (stenpir) och Sandham-
maren (skeppsvrak).

Fornlämningar är även markerade på ekonomiska 
kartan, med R för de ovan mark synliga och med (R) 
för de under mark dolda. Kulturlagren i den gamla 
stadskärnan och i vissa gamla byar är fornminnen.

I kulturminneslagens andra kapitel fi nns bestämmel-
ser om fornminnen. Det är förbjudet att utan tillstånd 
rubba, ta bort eller på annat sätt ändra eller skada en 
fast fornlämning.

15.5 Byggnadsminnen

I kommunen fi nns i dag 17 byggnader eller miljöer 
som är skyddade som byggnadsminnen (varav 2 stat-
liga). 13 av dem ligger inom Ystads gamla stadskärna 
och övriga ligger på landsbygden.

Landsbygden
• Bjersjöholms gamla slott
• Ruuthsbo gård 
• Örumshuset
• Sandhammarens fyr*
• Svenstorps mölla

Örumshuset
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Ystad
• Apoteksgården
• Latinskolan
• Gamla Rådhuset
• Brahehuset
• Per Helsas gård
• Ystads Teater
• Gamla fängelset, Hvita Briggen
• Pilgrändsgården
• Ystads tingshus
• Gråbrödraklostret
• Ystads inre fyr*
• Hans Raffns gård
• Ystads station*

*statligt byggnadsminne

16.  MELLANKOMMUNALA
       FRÅGOR

Vissa frågor är gemensamma med grannkommuner-
na och måste ständigt hållas aktuella:

Ystadsbanan  

(gemensam med Skurup, Svedala, och Malmö samt 
med Bornholm och Köpenhamn)

Frågor kring mötesplatser, dubbelspår, Sturupsanslut-
ning, bangårdsutformning, turtäthet och godstrafi k.

Simrishamnsjärnvägen 

(gemensam med Tomelilla och Simrishamn)
Frågor kring banstandard,  stationslägen och turtät-
het.

E65 

(gemensam med Malmö, Svedala och Skurup och i 
ett vidare perspektiv med samtliga kommuner utmed 
sträckningen genom Europa)

Frågor kring standardhöjning, trafi ksäkerhet och far-
ligt gods.

Ystads Tingshus
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Rv 13 och 23 

(gemensam med Sjöbo och kommunerna vidare 
norrut längs vägsträckan)

Frågor kring ombyggnad, standardhöjning, trafi ksä-
kerhet och farligt gods.

Rv 19 

(gemensam med Tomelilla och kommunerna vidare 
norrut längs vägsträckan)

Frågor kring ombyggnad, standardhöjning, trafi ksä-
kerhet och farligt gods.

Rv 9 

(gemensam med Simrishamn, Skurup och Trelle-
borg)

Frågor kring ombyggnad österut, standardhöjning, 
trafi ksäkerhet och omdirigering av trafi k.

Hamnen 

(gemensam med Bornholm och Swinoujscie)

Frågor kring färjetrafi ken och anslutande vägar och 
järnväg.

Kollektivtrafi k 

(gemensam med de fl esta kommuner i regionen)

Frågor kring linjesträckningar, tidtabeller och turtät-
het.

Cykelvägar 

(gemensamma med samtliga grannkommuner)

Frågor kring sammankoppling av lokala cykelstråk 
och turistleder.

Kusten 

(gemensam med Simrishamn, Skurup, Trelleborg 
och Vellinge)

Frågor kring fi sket, sjöfarten, vindkraftsetableringar, 
stranderosion och sandutvinning.

Romeleåsen

(RÅSK, kommitté gemensam med kommunerna 
Malmö, Lund, Svedala, Trelleborg, Sjöbo, Skurup 
och Ystad samt Region Skåne, SSK och SÖSK)

Tillvarata och utveckla möjligheterna till friluftsliv 
inom området.

Vattenvård 

(gemensam med kommunerna utmed Kävlingeån 
och Nybroån)

Vattenvårdsförbund.

E 65:an - vy över avfarten vid Bjäresjö
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Vindkraft 

(gemensam med samtliga grannkommuner)

Frågor kring vindkraftsetableringar vid kommun-
gränserna.

Handel 

(gemensam med samtliga grannkommuner)

Frågor kring externa handelsetableringar.

Avfall 

(gemensamt med Malmö, Lund, Kävlinge, Burlöv, 
Staffanstorp, Vellinge, Trelleborg, Svedala, Sjöbo, 
Skurup,  Tomelilla och Simrishamn )

Frågor kring avfallsinsamling, slamhantering, Hede-
skogaanläggningen m.m.

Avlopp 

(gemensamt med Skurup)

Ystads reningsverk.

Österportskolan i Ystad

Gymnasieskola 

(gemensam med Skurup, Simrishamn, Sjöbo och 
Tomelilla)

Gymnasieförbund

Vindkraftverk
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Räddningstjänsten i Ystad

Räddningstjänst 

(gemensam med Skurup, Tomelilla och Simris-
hamn)

Räddningstjänstförbund

Servicefrågor 

(gemensam med Simrishamn)

Speciellt samarbete kring utvecklingen av orterna 
Borrby och Löderup.

Denna översiktsplan har utarbetats på uppdrag av kommunsty-
relsen i Ystads kommun genom stadsarkitekt Inga Hallén.

Konsult i uppdraget har varit arkitekt SAR Björn Hansson.

På Miljö o Bygg har planingenjör Eva Nygren och karttekniker 
Ewa Engström medverkat.

Fotografi erna har tagits av Ystads Kommun, Lucas Gölén, 
Christer Persson, Ingrid Kronvall, Down Town Press och Alf 
Jönsson.

Fotograferna har copyright på sina bilder.




